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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  03 / 08 / 2022 – 4ª FEIRA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS

ESCALA RESERVA 
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 03.08.2022 – (QUARA-FEIRA)

I - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ Nº 
193/2022)

1. PROJETO DE LEI Nº 330 /2022 DE AUTORIA DO DE-
PUTADO JOTA PINTO, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO 
PARA DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMEN-
TO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER 
DAS COMISSÕES TÉCNICAS.

II - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

2. PROJETO DE LEI Nº 576/2021 DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DA COMUNICAÇÃO DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO, DA REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE 
NASCIMENTO REALIZADO POR MÃES E/OU PAIS DE MENO-
RES DE 14 (QUATORZE) ANOS. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. 

3. PROJETO DE LEI Nº 217/2022 DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SELO 
DE QUALIDADE E AUTENTICIDADE ARTESANAL INDÍGENA, 
PRODUZIDO NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ARISTON SOUSA. 

4. PROJETO DE LEI Nº 227/2022 DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, INSTITUI A REALIZAÇÃO, EM CARÁ-
TER ANUAL, DA “SEMANA DE VALORIZAÇÃO DE MULHERES 
QUE FIZERAM HISTÓRIA” NO ÂMBITO DA REDE ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO.COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO ADRIANO. 

III - PROJETOS DE RESOLUÇÃO 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
005/2022 DE AUTORIA DO DEPUTADO RILDO AMARAL. QUE 
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL 
BECKMAN” AO CEL QOPM MARCOS AURÉLIO LINDOSO DE 
BRITO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DE-
PUTADO ARISTON SOUSA.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
030/2022 DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, QUE CON-
CEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BE-
CKMAN” AO KENAZ CRISTIAN SOUZA VEIGA. PARECER FA-

VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADRIANO. 

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
Nº 031/2022 DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, 
QUE  CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO 
PASTOR CLEBER MORAES GONÇALVES. COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADRIANO. 

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
Nº 032/2022 DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, 
QUE  CONCEDE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARA-
NHENSE AO PASTOR ROMUALDO FERNANDES DA SILVA. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADRIANO.

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

9. REQUERIMENTO N° 196/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE SEJA 
AGENDADA PARA O DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 uma SES-
SÃO SOLENE PARA A ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO 
LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO TENENTE-CORONEL 
FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA E DA MEDALHA DO MÉRI-
TO LEGISLATIVO “SARGENTO SÁ” AO SARGENTO EVANDRO 
COSTA MONTEIRO. 

10. REQUERIMENTO Nº 202/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRª. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE SEJA 
REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE NO DIA 01 DE SETEMBRO 
DO CORRENTE, PARA A ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO 
LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”, AO ARCEBISPO EMÉRI-
TO DE SÃO LUÍS, DOM JOSÉ BELISÁRIO DA SILVA.

11. REQUERIMENTO Nº 203/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRª. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE SEJA 
REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE NO DIA 15 DE SETEMBRO 
DO CORRENTE, PARA A ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO 
MARANHENSE, AO CORONEL SÉRGIO HENRIQUE LOPES 
RENDEIRO, COMANDANTE DO 24° BATALHÃO DE INFANTA-
RIA DE SELVA.

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

12. REQUERIMENTO N° 199/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, SOLICITANDO QUE SEJA 
SUBMETIDO AO PLENÁRIO, O PARECER Nº 400/2022 ORIUNDO 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, 
REFERENTE AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 205/2021, 
QUE REJEITOU A PROPOSIÇÃO DE SUA AUTORIA, QUE ES-
TABELECE MEDIDAS PROTETIVAS AO DIREITO DOS ES-
TUDANTES DO ESTADO DO MARANHÃO AO APRENDIZA-
DO DA LÍNGUA PORTUGUESA DE ACORDO COM A NORMA 
CULTA OFICIAL E ORIENTAÇÕES LEGAIS DE ENSINO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

13. REQUERIMENTO Nº 200/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO JOTA PINTO, SOLICITANDO AO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE SAÚDE, SENHOR THIAGO JOSÉ MENDES FER-
NANDES O ENCAMINHAMENTO A ESTA CASA DE DADOS RE-
FERENTES AO COMBATE À COVID-19, NO MINICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DE RIBAMAR.  

14. REQUERIMENTO N° 201/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE, APÓS 
OUVIDA A MESA, SEJA REALIZADA UMA AUDIÊNCIA PÚBLI-
CA, A SER PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE DEFESA DOS DI-
REITOS HUMANOS E DAS MINORIAS, PARA TRATAR SOBRE 
O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) QUE ATINGE 
CRIANÇAS LUDOVICENSES E PARA DEBATER SOBRE POSSÍ-
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VEIS ABUSOS QUE VÊM OCORRENDO EM ESCOLAS DE SÃO 
LUÍS.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 02/08/2022 –  TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 331/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, DECLARA DE UTILI-
DADE PÚBLICA O INSTITUTO DE GESTÃO DE PROJETOS SO-
CIAIS - IGPS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 332/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ARISTON, QUE ESTABELECE A ALÍQUO-
TA DE 0% PARA O IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍ-
CULOS AUTOMOTORES (IPVA) PARA VEÍCULOS DE DUAS 
RODAS DE ATÉ 170 CILINDRADAS NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 333/2022, DE AUTO-
RIA DA MESA DIRETORA, DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
VANTAGEM PESSOAL A SERVIDORES DO QUADRO DE PES-
SOAL PERMANENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 334/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DISPÕE SOBRE A 
GARANTIA DE ACOMPANHANTE ÀS MULHERES NAS CON-
SULTAS, CIRURGIAS, PARTOS E EXAMES, INCLUSIVE OS GI-
NECOLÓGICOS, NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRI-
VADOS DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 335/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, DISPÕE SOBRE 
O DIREITO DE ACOMPANHANTE PROFISSIONAL DA SAÚDE 
À PACIENTE QUE SE SUBMETE A PROCEDIMENTO MÉDICO, 
CIRÚRGICO E PÓS CIRÚRGICO IMEDIATO, NOS HOSPITAIS E 
CLÍNICAS PÚBLICAS OU PARTICULARES NO ESTADO DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 336/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE GARANTE 
ASSENTO PREFERENCIAL AO PACIENTE RENAL EM TRATA-
MENTO DE HEMODIÁLISE NA REDE DE TRANSPORTE PÚBLI-
CO ESTADUAL NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 337/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O PROJETO SOCIAL BATUK DE IMPERA-
TRIZ – MA.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 338/2022, DE AU-
TORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE 
ACESSO PRIORITÁRIO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA-
GEM EM FERRIES E EMBARCAÇÕES SIMILARES DO TRANS-
PORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 339/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE CRIA PROTOCOLO 
DE CONVIVÊNCIA COM ANIMAIS COMUNITÁRIOS NO ESTA-
DO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 341/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE INSTITUI O 
“DIA DE DOAR” NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO 
MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 342/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE 
CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A “APAE” -ASSOCIA-
ÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRIMEIRA 
CRUZ - MA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 343, 344 e 345/2022, DE 
AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA 

DE UTILIDADE PÚBLICA AS ASSOCIAÇÕES ESPECIFICADAS
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº346 /2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.715/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO E RESERVA DE VAGAS NA REDE 
PÚBLICA E PRIVADA DE EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS E JO-
VENS COM SÍNDROME DE DOWN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 347/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.714/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE 
PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN PELOS PRESTADORES 
DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDI-
RETA DO ESTADO DO MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 348/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR,  ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.713/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DO SISTEMA DE INCLUSÃO ESCO-
LAR “ABA” PARA CRIANÇAS E JOVENS COM SÍNDROME DE 
DOWN (T21) NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE 
ENSINO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 349/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.712/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE ENTRA-
DA NOS ESTÁDIOS, GINÁSIOS ESPORTIVOS, PARQUES AQUÁ-
TICOS DO ESTADO DO MARANHÃO ÀS PESSOAS COM SÍN-
DROME DE DOWN E SEU ACOMPANHANTE.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 350/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.711/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, 
QUE ASSEGURA AOS RECÉM-NASCIDOS COM SÍNDROME DE 
DOWN O EXAME CARIÓTIPO NA REDE PÚBLICA ESTADUAL 
DE SAÚDE NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 351/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.716/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
OBRIGA AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE ENSI-
NO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, A DISPONIBILI-
ZAREM CADEIRAS EM LOCAIS DETERMINADOS NAS SALAS 
DE AULA ÀS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 352/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.718/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE AS POLÍTICAS DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E 
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA COGNITIVA NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 353/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.719/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, 
QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A IMPLANTAÇÃO 
DO PROGRAMA CENSO DE PESSOAS COM DI – DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL - E DE SEUS FAMILIARES, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 354/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.732/2022, DE 26 DE MAIO DE 2022, 
QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS, 
PÚBLICOS A PROCEDEREM O REGISTRO E A COMUNICAÇÃO 
IMEDIATA DE RECÉM-NASCIDOS COM SÍNDROME DE DOWN 
ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES ESPECIALIZADAS QUE 
DESENVOLVEM ATIVIDADES COM PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 356/2022, DE AUTO-
RIA DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE DISPÕE SOBRE A CRIA-
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ÇÃO, A PARTIR DE 01/10/2022, DE CARGOS NA CARREIRA DE 
DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E SOBRE 
A CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO MARANHÃO - DPE/MA.

MOÇÃO N° 18/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA, DE PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR VI-
CENTE FIALHO.

MOÇÃO N° 19/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA, DE PESAR, PELO FALECIMENTO DO PROCU-
RADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO, DR. REINALDO CAMPOS 
CASTRO, PAI DO PROMOTOR DE JUSTIÇA REINALDO CAM-
POS CASTRO JÚNIOR, NO DIA 19/07/2022.

PRIORIDADE – 1ª SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 339/2022 (MENSA-

GEM GOVERNAMENTAL N° 54/2022), DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, CRIA PROTOCOLO DE CONVIVÊNCIA 
COM ANIMAIS COMUNITÁRIOS NO ESTADO DO MARANHÃO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 325/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE 
O PROGRAMA DE ESTÍMULO À IMPLANTAÇÃO DAS TECNO-
LOGIAS DE CONECTIVIDADE MÓVEL NO ESTADO DO MARA-
NHÃO VIABILIZAR A CHEGADA DA TECNOLOGIA DE QUINTA 
GERAÇÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 326/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DANIELLA,  CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O CLUBE DE MÃES SANTA TEREZINHA, COM SEDE 
NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE, ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 327/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DANIELLA, CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO 
SOCIAL E ESPORTIVO TIO GIL, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE 
SÃO LUÍS/MA

PROJETO DE LEI Nº 328/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS OFICINA 
DOS SONHOS.

PROJETO DE LEI Nº 329/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA, QUE  DISPÕE SOBRE O MANU-
SEIO, A UTILIZAÇÃO, A QUEIMA, A SOLTURA E A PROIBIÇÃO 
DE COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE ESTAM-
PIDO, ASSIM COMO DE QUAISQUER ARTEFATOS PIROTÉCNI-
COS DE EFEITO SONORO RUIDOSO NO ESTADO DO MARA-
NHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 330/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO JOTA PINTO, DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA 
DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE CONCEDE 
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE À FRANCISCO JOSÉ 
HONAISER.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 017/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

MÁRCIO HONAISER, ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS AO MU-
NICÍPIO DE CAROLINA - MA, E EXTENSIVO AOS CAROLINEN-
SES, PELA COMEMORAÇÃO DO SEU ANIVERSÁRIO DE 163 
ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 321/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DETINHA, QUE ELEVA A “DANÇA PORTU-
GUESA” À CONDIÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATU-
REZA IMATERIAL E CULTURAL DO ESTADO DO MARANHÃO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 322/2022, DE AUTO-

RIA DA DEPUTADA DETINHA, QUE INSTITUI A CAMPANHA 
“COM O CORAÇÃO DE MULHER”, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 323/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DETINHA, CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE MARANHÃOZINHO - APAE, NO MUNICÍPIO DE MA-
RANHÃOZINHO - MA.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 320/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE GARANTE 
AOS CANDIDATOS INSCRITOS NO EXAME NACIONAL DO EN-
SINO MÉDIO (ENEM) E NOS VESTIBULARES DE UNIVERSIDA-
DES PÚBLICAS A GRATUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL RODOVIÁ-
RIO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

Diretoria Geral de Mesa, 02 de agosto de 2022.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia dois de agosto de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Mar-
tins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo 
Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Hélio Soares, Jota Pinto, Már-
cio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará 
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, 
Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé 
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) senhores (as) Deputados 
(as): Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, 
Glalbert Cutrim, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios e Wendell 
Lages.

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o senhor Segundo Secretário 
para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Lê texto bíblico. Lê Ata. 
Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o 
senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CIRO NETO - Lê Expediente. 

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 053 /2022
São Luís, 21 de julho de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
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dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que inclui 
dispositivo à Lei nº 11.361, de 14 de outubro de 2020, que institui o 
Programa de Créditos Tributários, relacionados ao Imposto sobre Ope-
rações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica-
ção - ICMS.

O artigo 155, II e XII, alínea “g”, da Constituição Federal, refor-
çado pelo artigo 127, b, da Constituição Estadual, dispõe que compete 
aos Estados instituir impostos sobre as operações relativas à circulação 
de mercadorias e prestação de serviços de transportes interestadual e 
municipal e de comunicação, ainda que as operações e a prestação se 
iniciem no exterior, e regulamentar, mediante lei complementar, os in-
centivos e benefícios fiscais concedidos e revogados.

O Convênio ICMS nº 79, de 2 de setembro de 2020, autoriza a 
dispensa de tratamento tributário diferenciado, nos termos do art. 155, 
XII, alínea “g”, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei Comple-
mentar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, mediante a instituição 
de Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários re-
lacionados com o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias - ICM e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, vencidos até 31 de 
julho de 2020.

No Estado do Maranhão, o instrumento retromencionado restou 
internalizado por meio da Medida Provisória nº 329, de 24 de setembro 
de 2020, convertida na Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020.

Destarte, o Convênio ICMS nº 65, de 28 de abril de 2022, altera 
o Convênio ICMS nº 79, de 2 de setembro de 2020, para acrescer a 
cláusula sétima-C que autoriza o Estado do Maranhão a conceder os be-
nefícios previstos cumulativamente com outro benefício ou incentivo, 
do qual resulte, direta ou indiretamente, a exoneração, total ou parcial, 
das multas, juros e demais acréscimos legais relacionados ao Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS.

A presente Medida Provisória volta-se, portanto, a possibilitar a 
extensão da concessão dos benefícios de anistia, previstos na Lei nº 
11.367/2020, aos contribuintes que já usufruem de outros benefícios 
fiscais, dadas as dificuldades encontradas após a instauração do surto 
pandêmico do COVID-19.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em epígra-
fe reside na necessidade de aperfeiçoar a atuação administrativa para 
concretização do princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput da 
Constituição da República. De outro giro, a urgência decorre do prin-
cípio da supremacia do interesse público, que demanda velocidade na 
realização de mudanças, visando ao melhor funcionamento da máquina 
administrativa.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos 
requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a 
legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora 
proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 391, DE 21 DE JULHO DE 2022.

Inclui dispositivo à Lei nº 11.361, 
de 14 de outubro de 2020, que institui o 
Programa de Créditos Tributários, relacio-
nados ao Imposto sobre Operações Rela-

tivas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte In-
terestadual e Intermunicipal e de Comuni-
cação - ICMS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual, 
e considerando o Convênio ICMS nº 65, de 28 de abril de 2022, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º Fica incluído o inciso III ao art. 6º da Lei nº 11.367, de 2 
de dezembro de 2020, com a seguinte redação:

“Art. 6º (...)
(...)
III – podem ser cumulados com outro benefício ou incentivo, do 

qual resulte, direta ou indiretamente, a exoneração, total ou parcial, 
das multas, juros e demais acréscimos legais relacionados ao ICMS.”

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 21 DE JULHO DE 2022, 201º DA INDEPENDÊN-
CIA E 134º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM Nº 054 /2022                                                           
São Luís, 21 de julho de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Depu-
tados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que dispõe 
sobre a repartição da parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, 
pertencente aos municípios. 

O modelo atual redistributivo do ICMS, da Lei 5.599, de 24 de 
dezembro de 1992, que dispõe sobre a distribuição das parcelas do Im-
posto sobre Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços 
de Transportes Interestadual e Intermunicipal de Comunicações ICMS, 
pertencentes aos municípios, conta, atualmente, com três critérios, 
quais sejam: proporção da área municipal em relação à área estadual, 
proporção da população municipal em relação à população estadual e 
um montante rateado em valores iguais para todos os municípios ma-
ranhenses. Os três critérios mencionados são considerados, respectiva-
mente, nas proporções de 5% ( cinco por cento) , 5% ( cinco por cento) 
e 15%( cinco por cento).

Viu-se que o atual modelo, por não contar com alteração mais 
expressiva a cada ano de alguma variável para um determinado muni-
cípio (pois área e população não mudam consideravelmente em termos 
relativos), desperdiça a oportunidade conferida pela Constituição Fede-
ral aos Governos Estaduais de elaborarem modelos que potencializem a 
aplicação das políticas públicas com a aferição de resultados e insiram 
estes resultados para a redistribuição do ICMS aos municípios.

A título de exemplo, no modelo experimentado pelo Estado do 
Ceará, que iniciou sua implantação em 2007, houve uma aplicação de 
sucesso de redistribuição do ICMS com ênfase em critérios educacio-
nais. Ao longo dos últimos 12 anos, o Estado do Ceará vem obtendo 
resultados consideráveis e o modelo redistributivo do ICMS EDUCA-
CIONAL aos municípios foi um elo importante da engrenagem progra-
mática.

No Maranhão, vivencia-se a oportunidade de alterar o atual mo-
delo, composto por índices praticamente estáticos e de implantar um 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                 QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022 7
modelo semelhante ao Estado do Ceará e a outros Estados que recen-
temente o fizeram (Amapá, Sergipe, Pernambuco), de modo a buscar 
a inserção enfática dos resultados educacionais na redistribuição do 
ICMS. Avança-se para um modelo mais moderno, dinâmico e potencia-
lizador das políticas públicas, no qual há um fortalecimento do regime 
de colaboração entre o Governo Estadual e os Governos Municipais, 
coadunando com a Política Educacional Escola Digna, Lei nº 10.995 
de 11 de março de 2019, e com o Pacto pela Aprendizagem, Decreto nº 
34.649 de 2 janeiro de 2019.

Na inserção da variável educação, o fortalecimento do regime de 
colaboração dá-se ao mensurar anualmente, através de avaliações cen-
sitárias e promovidas pelo Governo do Estado, os resultados do Ensino 
Fundamental (competência dos municípios). Há, portanto, uma preo-
cupação do Governo do Estado em contribuir com a vida escolar dos 
maranhenses como um todo, mesmo ciente de que sua responsabilidade 
reside majoritariamente no Ensino Médio.

Para conferir eficiência e garantir a distribuição observando os 
critérios educacionais, serão promovidas pelo Governo do Estado ava-
liações censitárias de 2º, 5º e 9º anos nas redes municipais, por meio do 
Sistema de Avaliação Estadual do Maranhão (SEAMA), instituído em 
2019 no âmbito da macro política Escola Digna, que será regulamenta-
do em Decreto Específico, a fim de construir um indicador de desempe-
nho educacional que consolidará os resultados de aprendizagem alcan-
çados por cada município, num resultado único capaz de posicionar o 
município num ranking estadual educacional.  

Esses dados demonstram que há muito a ser feito pelos muni-
cípios para garantir aos estudantes a consolidação das expectativas de 
aprendizagem definidas no Documento Curricular do Território Mara-
nhense.

A alteração da política de distribuição do ICMS, com a inclusão 
de critérios educacionais, criará incentivos para que cada município 
busque a melhoria constante dos seus resultados, almejando alcançar, 
ano a ano, melhores índices educacionais, não apenas para a melhoria 
dos repasses do ICMS, mas também para maior visibilidade dos resul-
tados de aprendizagem em relação aos demais municípios. 

A implantação do ICMS Educacional torna-se parte de um pro-
grama de Estado, e não de Governo, o que garante à população o pro-
gresso contínuo da educação maranhense, haja vista a constatação de 
ser um programa de muito sucesso já implantado em outros Estados 
do Brasil.

Ademais destaca-se a obrigatoriedade dos Estados de aprovar ou 
atualizar, até o dia 26 de agosto do corrente ano, leis que disciplinem 
a distribuição da cota-parte municipal do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), considerando como critérios indicado-
res de melhoria na aprendizagem e na equidade do sistema educacional. 
A medida consta na Emenda Constitucional nº 108/2020, que alterou as 
regras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

A necessidade de aprovar-se tal medida com celeridade advém 
de alguns fatores importantes, sendo o crucial já mencionado acima: 
o fortalecimento imediato do regime de colaboração, a promoção de 
maior equidade entre os municípios desta Unidade da Federação e a 
obrigatoriedade decorrente da Emenda Constitucional nº 108/2020. 

Além deste, destaca-se a oportunidade de municípios enxergarem 
na melhoria dos resultados educacionais um aumento de sua arrecada-
ção; o fortalecimento do trabalho nas escolas dos municípios, pois a 
Política Educacional Escola Digna, em seu conteúdo mais amplo, pro-
moverá, ainda, as premiações para escolas públicas que obtiverem os 
melhores resultados, bem como o apoio financeiro àquelas que preci-
sam melhorar seus resultados.

Todos esses fatores levariam ao ingresso de jovens bem prepa-
rados no Ensino Médio e consequentemente dotados de maiores com-
petências para lograrem êxito em suas vidas profissionais. Em curto 
prazo, visa-se a melhorar o ritmo de resultados educacionais do Estado. 
Em médio e longo prazos, o programa citado almeja dotar gerações de 
maranhenses com mais conhecimento e contribuir com a plenitude da 

formação cidadã através do foco na Educação. 
Assim sendo, diante de todo o exposto, a presente proposta 

preenche os requisitos legais, principalmente porque sua edição auxi-
liará com efeitos imediatos no fortalecimento do regime de colabora-
ção, previsto no artigo 211 da Constituição brasileira, que aponta para 
a importância e necessidade dos entes públicos trabalharem de forma 
colaborativa. Nessa mesma linha também se destaca a Lei de Diretrizes 
e base da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005, de 25 de junho de 
2014 e o Plano Estadual de Educação do Maranhão, Lei nº 10.099, de 
11 de junho de 2014 que ressaltam a importância de promover o regime 
de colaboração como algo estratégico para o alcance das metas educa-
cionais, especialmente, ao longo desta década.    

Ademais, garantirá, conforme estudos empíricos, que os inves-
timentos em educação impactem diretamente na busca por resultados 
efetivos e permanentes de aprendizagem dos estudantes, afastando o 
desperdício ou mal aproveitamento de todo seu potencial.

Além disso o presente projeto de lei oportunizará aos municípios 
garantia de maior arrecadação a partir dos resultados educacionais al-
cançados e garantirá a execução de uma política constante de monito-
ramento e avaliação dos dados educacionais, oferecendo aos gestores 
públicos dados de aprendizagem que viabilizem o desenvolvimento de 
políticas reparadoras e promotoras de aprendizagem adequada a cada 
etapa.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 340 / 2022

Dispõe sobre a repartição da par-
cela de 25% (vinte e cinco por cento) do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestação de Serviços de Trans-
portes Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS, pertencente aos 
municípios. 

Art. 1º A parcela de 25% (vinte e cinco por cento), oriunda de 
receita do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, 
será repassada aos municípios maranhenses em conformidade com os 
critérios abaixo especificados:

I - 65% (sessenta e cinco por cento) na proporção do Valor Adi-
cionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas pres-
tações de serviços, realizados em seu território;

II - 20% (vinte por cento) na proporção da pontuação do Muni-
cípio no Índice de Desenvolvimento da Educação do Maranhão (IDE-
-MA), composto pelo desempenho e o rendimento dos estudantes da 
rede municipal em avaliações da aprendizagem, distribuído de acordo 
com os critérios estabelecidos pelo Decreto regulamentar a ser expedi-
do pelo Poder Executivo; 

III - 10% (dez por cento) em função de indicadores de qualidade 
da saúde a serem definidos em Decreto do Poder Executivo; 

IV - 3% (três por cento), linearmente, em quotas iguais para todos 
os municípios;

V - 2% (dois por cento), na proporção da população do Município 
em relação à do Estado.

Art. 2º O Índice de Desenvolvimento da Educação do Maranhão 
(IDE-MA), previsto no inciso II do art. 1º, a ser regulamentado por De-
creto, será calculado, anualmente, a partir de 2022, por meio do Sistema 
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de Avaliação Estadual do Maranhão (SEAMA) e será publicado, até o 
fim do primeiro trimestre do ano subsequente, para efeito de distribui-
ção dos recursos no ano seguinte. 

Art. 3º As estimativas populacionais a serem adotadas serão as 
divulgadas oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica - IBGE, relativas ao ano anterior ao exercício vigente ou, na falta 
destas, as relativas ao exercício imediatamente anterior.

Art. 4º Permanecem válidos, até 2023, os critérios de distribui-
ção previstos na Lei Estadual nº 5.599, de 24 de dezembro de 1992.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS BRANDÃO 
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 055 /2022                                                           
São Luís, 29 de julho de 2022.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por pade-
cer de vício de inconstitucionalidade o Projeto de Lei nº 085/2022, que 
proíbe a venda de qualquer tipo de medicamento em mercados, super-
mercados, conveniências e estabelecimentos similares no Estado do 
Maranhão, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,
CARLOS BRANDÃO

Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 085/2022, que proíbe a venda de 
qualquer tipo de medicamento em mercados, supermercados, conve-
niências e estabelecimentos similares no Estado do Maranhão, e dá ou-
tras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47, 
caput, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei 
nº 085/2022.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa tem por objetivo proibir, no Estado do 
Maranhão, a venda e/ou dispensação de qualquer tipo de droga, medi-
camento, insumo farmacêutico ou correlato, assim conceituados pela 
Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, mesmo aqueles que 
não exijam prescrição médica em mercados, supermercados, lojas de 
conveniências e outros estabelecimentos que não estejam enquadrados 
no conceito de farmácia estabelecido na Lei Federal nº 13.021, de 08 
de agosto de 2014.

Para tanto, prevê a aplicação penalidades de multa no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), aplicada em dobro, em caso de reincidência, 
bem como a suspensão do alvará de funcionamento a partir da terceira 
autuação, essas multas seriam aplicadas pelo Estado, sendo as despesas 
decorrentes da aplicação desta lei correrão por dotações orçamentária 
próprias, suplementadas se necessário, com entrada entra em vigor ime-
diatamente.

Em que pese a nobre intenção do legislador, cabe opor veto total 
ao Projeto de Lei nº 085/2022 pelas razões a seguir delineadas.

O tema da proteção da saúde que, neste projeto de lei, relaciona-
-se à correta dispensação de medicamentos por profissionais capacita-
dos, tem regulamentação na Carta Magna, em seu art. 24, nos seguintes 
moldes:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre:

(...) 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;   
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da 

União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.    
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais 

não exclui a competência suplementar dos Estados.  
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende 
a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.         

De acordo com a vontade do Poder Constituinte Originário o que 
se verifica em termos de competência legislativa concorrente, que se 
aplica à proteção  e defesa da saúde, é que cabe à União a edição de 
norma geral, sendo competência do Estado apenas suplementar a norma 
geral.

A União já exerceu sua competência no tema em tela, definindo 
que apenas podem ser comercializados medicamentos por farmácias, 
drogarias, posto de medicamento, unidade volante e dispensário de me-
dicamentos, não permitindo que seja realizado referido comércio por 
supermercados e loja de conveniências, nos termos da Lei Federal nº 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, nos seguintes moldes:

CAPÍTULO II - Do Comércio Farmacêutico
Art. 5º - O comércio de drogas, medicamentos e de insumos far-

macêuticos é privativo das empresas e dos estabelecimentos definidos 
nesta Lei.

(...)
Art. 6º - A dispensação de medicamentos é privativa de:
a) farmácia;
b) drogaria;
c) posto de medicamento e unidade volante;
d) dispensário de medicamentos.
Assim, tendo a União já exercido sua competência legislativa so-

bre a matéria, caberia ao Estado apenas suplementar tal norma, o que 
não se verifica no projeto de lei 85/2022 agora objeto deste veto, já que 
o mesmo trata sobre assunto já exaurido na norma geral.

Como defendido no Supremo Tribunal Federal, quando da análi-
se da ADI 4954, relator Ministro Marco Aurélio, em tema de comércio 
de medicamentos por farmácias, “ o inciso XII do aludido artigo 24 
versa a competência concorrente entre a União e os estados no campo 
da proteção e defesa da saúde –cumpre ao ente central editar normas 
gerais e diretrizes fundamentais, e aos locais, as suplementares, em face 
do que estabelecer o Legislativo federal. “ Desta forma, por contra-
riar o art. 24 da Constituição Federal oponho veto ao Projeto de Lei 
nº 085/2022. Entende-se ainda que o veto ao projeto de lei mantém a 
lógica de comércio exclusivo de medicamentos por farmácias já que 
continua em vigor a Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 
de observância obrigatória pelos Estados-Membros da Federação.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
opor veto total ao Projeto de Lei nº 085/2022. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE JULHO DE 2022, 201º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 134º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

OFÍCIO nº 280/2022 – DPGE/MA   
São Luís/MA, 14 de julho de 2022

A sua Excelência o Senhor
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

ASSUNTO: apresenta Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a 
criação, a partir de 01/10/2022, de cargos na carreira de Defensor/a 
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Público/a do Estado do Maranhão e a criação de cargos em comissão da 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão – DPE/MA.  

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na oportunidade em que cumprimento cordialmente Vossa Exce-

lência, apresentamos Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação, a 
partir de 01.10.2022, de cargos na carreira de Defensor/a Público/a do 
Estado do Maranhão e criação de cargos em comissão na estrutura da 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão. 

Para melhor análise da proposta, encaminhamos a Exposição de 
Motivos necessária à sua apresentação.

Diante da relevância da matéria, solicito aprovação do referido 
Projeto de Lei pelos dignos integrantes da Assembleia Legislativa do 
Maranhão.

Reiterando votos de elevada estima e distinta consideração. 
Atenciosamente, 

GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES
Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 03/2022    
São Luís/MA, 01/08/2022

Senhor Presidente, 

O Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão, com fulcro, 
no inciso V do art. 17 da Lei Complementar nº 19/94, tem a honra de 
submeter à deliberação desta eminente Casa, de Lei ordinária, que dis-
põe sobre a criação de cargos de Defensores/as Público/as e cargos em 
comissão na estrutura da Defensoria Pública do Estado Maranhão - 
DPE/MA.

A apresentação do Projeto de Lei, em anexo, tem como principal 
objetivo garantir a interiorização e estruturação da Defensoria Pública 
- importante instituição para a garantia de acesso à justiça dos cidadãos 
em situação de vulnerabilidade, através da prestação de serviços jurídi-
cos gratuitos e de qualidade. 

Ademais, ressalta-se que a Emenda Constitucional 80/2014 de-
terminou que “no prazo de oito anos, a União, os Estados e o Distrito 
Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades 
jurisdicionais, observando o disposto no caput deste artigo” (art. 98 § 
1º, do ADCT). O prazo finda em 2022 e no Estado do Maranhão das 107 
Comarcas instaladas estamos presentes em 62.

É importante ressaltar a presente medida também reduzirá os 
valores gastos pelo Tesouro Estadual com os advogados dativos nos 
principais Juizados Especiais Criminais no Estado, haja vista que, em 
apenas uma dessas unidades, há registros de despesas que alcançam o 
valor de 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais) em um 
único dia.  E para propiciar maior economicidade, com a aprovação 
deste projeto, os membros serão lotados, prioritariamente, nos cincos 
Juizados Especiais Criminais com maior volume processual no Estado.

Frisa-se que, conforme art. 48, § 2º, da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias de 2022 (11.515/2021), a Defensoria Pública do Estado terá 
como limite na elaboração de sua proposta orçamentária para pessoal o 
percentual de 0,5% a 1,5 % da receita corrente líquida do Estado. Atual-
mente, o percentual da despesa com pessoal na Instituição é de 0,63% 
(cf. relatório de gestão fiscal do 1º quadrimestre de 2022). 

Sublinhe-se que a quantia que será dispendida com os cargos 
criados nesta Lei Complementar já está prevista no valor repassado à 
Defensoria Pública pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orça-
mento (SEPLAN). 

Com estes argumentos que consideramos suficientes para justi-
ficar o Projeto de Lei em apreço, nossa expectativa é de que o Digno 
Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação. 

Atenciosamente,

GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES
Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 356/2022

Dispõe sobre a criação, a partir de 
01/10/2022, de cargos na carreira de De-
fensor Público do Estado do Maranhão e 
sobre a criação de cargos em comissão na 
estrutura da Defensoria Pública do Estado 
Maranhão - DPE/MA.

Art. 1º Ficam criados, a partir de 01/10/2022, no quadro da De-
fensoria Pública do Estado do Maranhão, 07 (sete) cargos de Defensor 
Público Estadual de Primeira Classe. 

Art. 2º Ficam criados, a partir de 01/10/2022, na estrutura da De-
fensoria Pública do Estado Maranhão - DPE/MA, 05 (cinco) cargos em 
Comissão de Assessor Sênior, simbologia DAS-1 e 25 (vinte e cinco) 
cargos em Comissão de Assessor Júnior, simbologia DAS-2. 

Art. 3º O provimento dos cargos criados por esta Lei será reali-
zado de forma gradual e condicionado à expressa previsão da Lei Orça-
mentária anual de 2022, com dotação suficiente, nos termos do § 1º do 
art. 169 da Constituição Federal.

Art. 4º As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à 
conta das dotações próprias da DPE/MA.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES
Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 335 / 2022

Dispõe sobre o direito de acompa-
nhante profissional da saúde à paciente 
que se submete a procedimento médico, 
cirúrgico e pós cirúrgico imediato, nos 
hospitais e clínicas públicas ou particu-
lares no Estado do Maranhão e dá ou-
tras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art 1º. Esta Lei assegura aos pacientes o direito a 1(um) acom-
panhante profissional da saúde durante todo o período de procedimento 
médico, cirúrgico e pós cirúrgico imediato, em hospitais e clínicas pú-
blicas ou particulares, conveniados com o SUS ou não, com sede neste 
Estado.

§1º. As normas dispostas no caput deste artigo aplicam-se sem 
prejuízo às contidas nas Leis nº 8.069/90 e 11.108/2005 (gestantes); 
Lei nº. 10.741/03 (Estatuto do Idoso); Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência) e Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente).

 §2º Pela Organização Mundial de Saúde (OMS), são considera-
dos profissionais da sáude toda pessoa que trabalha em uma profissão 
relacionada às ciências da saúde.

§3º Somente nos casos de dispensa pelo paciente e em absoluta 
necessidade de ordem médica, devidamente anotada no prontuário mé-
dico do paciente, poderá ser negado o direito de acompanhante profis-
sional da saúde assegurado por esta Lei.

Art. 2º.  O acompanhante profissional da saúde de que trata o ar-
tigo 1º será indicado, exclusivamente, pelo paciente, ou na, sua impos-
sibilidade, por seu cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente.

Parágrafo único: Fica garantido o direito de 1 (um) acompa-
nhante profissional da saúde ao paciente, bem como nos casos de neces-
sidade de reinternação decorrentes de problemas médicos pós cirúrgico.

Art 3º. Com o fim do procedimento médico ou cirúrgico, a ins-
tituição deverá lavrar um termo atestando as condições de saúde do 
paciente, o qual deverá ser assinado pelo seu acompanhante profissional 
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da saúde, que deverá receber uma cópia do documento.

Art 4º.  A não confirmação do procedimento médico ou cirúrgi-
co não elide as responsabilidades do estabelecimento responsável de 
garantir o direito do paciente a ter 1(um) acompanhante profissional da 
saúde durante todo o período em que necessitar ficar internada, se for 
da vontade do paciente.

Art 5º. Os hospitais e as unidades de saúde pública e privada 
conveniada ou não ao Sistema Único de Saúde- SUS são obrigados a 
informar através de cartazes colocados em local de fácil visualização 
sobre o direito à presença, junto ao paciente, de 01 (um) acompanhante 
profissional da saúde, conforme dispõe esta Lei, através dos seguin-
tes dizeres: “É DIREITO DE TODO PACIENTE TER UM ACOM-
PANHANTE PROFISSIONAL DA SAÚDE NO MOMENTO DO 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E PÓS CIRÚRGICO IMEDIATO, 
DEVENDO O ACOMPANHANTE OBEDECER AOS PROCEDI-
MENTOS REGULAMENTARES ADOTADOS PELA UNIDADE 
HOSPITALAR”.

Art 6º. As clínicas e hospitais públicos ou particulares conve-
niados ou não com o SUS, têm prazo de 02 (dois) meses para tomar as 
providências necessárias ao atendimento do disposto nesta Lei.

Art. 7º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 13 de julho de 2022. - NETO EVANGELISTA 
- Deputado Estadual 

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem o intuito de dispor sobre o direito 
de 1 (um) acompanhante que seja profissional da saúde, contratado ou 
não, ao paciente, em todos os procedimentos médicos, cirúrgicos e pós 
cirúrgicos, nas unidades de saúde do Estado do Maranhão, sem prejuízo 
ao que já é disposto em Leis existentes que versam sobre esse direito.

No final do ano passado, a internet se movimentou em prol de 
uma denúncia feita por uma ativista e apresentadora, que alegou ter 
sofrido violência médica, ao ser submetida a um procedimento estético 
nas axilas, sem o seu consentimento.

Embora pareça inacreditável, o caso reflete um problema mais 
comum às mulheres, que estão submetidas muitas vezes a procedimen-
tos com os quais não concordaram. O mais conhecido deles é a violên-
cia obstétrica, em que a mulher se vê numa situação em que não lhe é 
facultado o direito de escolha quanto ao parto, por exemplo.

Recentemente no Rio de Janeiro, um médico anestesista estuprou 
uma mulher dentro da sala de cirurgia durante o trabalho de parto, onde 
a mesma estava sedada e não dispunha de acompanhante, que lhe é 
garantido por lei. O caso repercutiu nacionalmente, causando revolta 
em toda população, que hoje reflete sobre os possíveis atos de violên-
cia que podem ser praticados durante procedimentos cirúrgicos em que 
seja necessário o uso de sedação e que o paciente esteja desassistido de 
acompanhante.

No Brasil, uma em cada quatro mulheres já sofreram violência 
obstétrica. De acordo com Relatório das Nações Unidas, a informação 
é que nos últimos 20 anos, profissionais de saúde ampliaram o uso de 
intervenções que eram anteriormente usadas apenas para evitar riscos 
ou tratar complicações no momento da cirurgia, além de atitudes des-
respeitosas e invasivas se tornaram mais frequentes. A pesquisa “Mu-
lheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado”, da Fundação 
Perseu Abramo, apontou que 25% das mulheres já sofreram algum tipo 
de violência obstétrica – número alto, que acende um sinal de alerta. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) se posicionou a respeito do 
tema, publicando um documento sobre a prevenção e eliminação de 
abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto, uma vez que a dis-
cussão é fundamental, pois muitas mulheres continuam sendo vítimas 
dessa violência justamente no momento em que estão mais vulneráveis. 

A Violência obstétrica é caracterizada por xingamentos, recusa de 
atendimento, realização de intervenções e procedimentos médicos não 

necessários, como exame de toque a todo momento, grandes episioto-
mias (incisão efetuada na região do períneo) ou cesárias desnecessárias, 
durante o pré-natal ou até mesmo durante o parto.

Além da violência obstétrica, temos diversos casos de violência 
médica que ocorrem em procedimentos cirúrgicos e pós cirúrgicos, que 
são registrados todos os dias.

Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, 
as mulheres correspondem a mais de 87% de todos os procedimentos 
estéticos realizados. Não à toa, são mais vítimas da violência médica.

Assim, devido ao alto índice de casos de violência médica regis-
trados no Brasil, se pensou em garantir aos pacientes como um todo, que 
se submetem a procedimento cirúrgico ou pós cirúrgico, 1(um) acom-
panhante profissional da saúde, a sua escolha, se assim desejar, além 
do acompanhante já permitido pelas Leis nº. 8.069/90 e 11.108/2005 
(gestantes); Lei nº. 10.741/03 (Estatuto do Idoso); Lei nº. 13.146/2015 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e Lei 8.069/90 (Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente).

Por fim, diante de tais considerações, não havendo comprovado 
vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade, estando presente o inte-
resse público que motiva e legitima esse Projeto de Lei, solicito o valo-
roso apoio dos Nobres Parlamentares desta.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 13 de julho de 2022. - NETO EVANGELISTA 
- Deputado Estadual 

PROJETO DE LEI N° 336 /2022

Garante assento preferencial ao 
paciente renal em tratamento de hemo-
diálise na rede de transporte público 
estadual no âmbito do Estado do Mara-
nhão.

Art. 1º - Ao paciente renal em tratamento de hemodiálise fica as-
segurado assento preferencial na rede de transporte público estadual, no 
âmbito do Estado do Maranhão, incluindo ônibus, ferry boat e demais 
veículos que integrem a rede.

Parágrafo Único - Para fins de comprovação, o paciente deverá 
estar munido de declaração médica que ateste a sua condição.

Art. 2º - Deverão ser afixados nos veículos, em local visível, car-
tazes, placas ou comunicados divulgando o disposto nesta lei.

Art. 3º - O Poder Executivo expedirá os regulamentos necessá-
rios para a fiel execução desta lei.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de julho de 2022. – MÁRCIO HO-
NAISER – Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa garantir ao paciente renal em tra-

tamento de hemodiálise, assento preferencial no transporte público es-
tadual do Estado do Maranhão, tendo vista  o aumento do número de 
pessoas diagnosticadas com essa patologia, que pode causar aos pacien-
tes intenso cansaço e fadiga, além de debilitar a saúde de maneira geral, 
garantindo tratamento diferenciado, em razão de saúde, similar ao que 
já ocorre nos casos dos idosos, gestantes e pessoas com deficiência.

Garantir assento preferencial na rede de transporte público es-
tadual é justificado diante da necessidade de prover mais conforto 
e segurança para aqueles que possuem debilidades, e nessa senda 
o paciente renal em processo de hemodiálise, tem uma série de 
fragilidades decorrentes do tratamento que os colocam numa situação 
de favorecimento diante dos usuários sem qualquer problema de saúde.
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Em alguns casos, tarefas simples, como se deslocar de ônibus, 

podem se transformar em atividades difíceis de serem realizadas. Deste 
modo, a propositura pretende resguardar os pacientes renal em trata-
mento de hemodiálise, por meio da inclusão entre os beneficiários do 
assento preferencial, que já é destinado aos idosos e gestantes, entre 
outros.

Por todo o exposto, espera o autor a tramitação regimental e apoio 
dos nobres colegas na aprovação do Projeto de Lei, que atende aos pres-
supostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de julho de 2022. – MÁRCIO HO-
NAISER – Deputado Estadual - PDT

PROJETO DE LEI Nº 337 /2022

Considera de utilidade pública o 
Projeto Social Batuk de Imperatriz – MA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA: 

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Projeto Social 
Batuk, com sede e foro na cidade de Imperatriz – MA.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de julho de 2022. - RO-
BERTO COSTA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Projeto Social Batuk com sede na Rua Dezoito, 113, Vila Vitó-
ria, em Imperatriz – MA, é uma organização sem fins lucrativos que tem 
por finalidade garantir o desenvolvimento pessoal, cognitivo, artístico 
e físico, com destaque para as atividades de jiu-jitsu, música e reforço 
escolar, além do incentivo à leitura.          

de representar, incentivar, apoiar e assistir os artistas que exercem 
atividades artesanais, culturais e desportivas na cidade. Sua atuação se 
estende desde o ano de 2006 com realização de ações culturais e sociais, 
prestando relevantes serviços de interesse da comunidade a fim de pro-
porcionar a melhoria da qualidade de vida da população local.

A atuação da associação ocorre dentro da comunidade através 
de trabalhos culturais com crianças e adolescentes, jovens adultos e 
mulheres com a realização de brincadeiras no período junino, danças 
folclóricas, artesanato, incentivo ao esporte e reforço escolar. 

Desse modo, o presente projeto tem como objetivo reconhecer 
a utilidade pública da referida associação a fim de facilitar o trabalho 
da entidade na promoção de direitos e melhoria da qualidade de vida 
da comunidade atendida pela Associação de Artesão e Artesãs de Nova 
Olinda do Maranhão.

Ante o exposto, solicito aos nobres pares a aprovação da presente 
proposta. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de julho de 2022. - RO-
BERTO COSTA - Deputado Estadual 

PROJETO DE LEI Nº 338/2022.

DISPÕE SOBRE ACESSO PRIO-
RITÁRIO AOS PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM EM FERRIES E 
EMBARCAÇÕES SIMILARES DO 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 
PASSAGEIROS NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

Art. 1o. O profissional de enfermagem no exercício da profissão 

terá prioridade no embarque nas embarcações tipo ferry boat e similares 
no transporte intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado do 
maranhão.

§1º. Para fazer jus ao benefício do art. 1º, o profissional deverá 
adquirir, para si e para seu veículo, passagem em até 15 (quinze) minu-
tos antes da partida das embarcações;

§2º.  Para efeito desta Lei, cada embarcação reservará duas vagas 
por travessia, e na hipótese de uso destas, a empresa fica obrigada a 
comprovar que o beneficiário é excedente. 

Art. 2º. Esta Lei compreende todos os transportes aquaviários 
intermunicipais de passageiros no âmbito do Estado do Maranhão, in-
clusive os realizados nos rios, lagos, lagoas e baías, que operam em 
linhas regulares, inclusive travessias.

Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor 30 dias após sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís, 19 de julho 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação desta Assembleia 
Legislativa propõe a garantia de embarque em transporte aquaviário ao 
profissional de enfermagem, desde que no exercício da profissão, em 
todo o plano estadual, que institui a estes profissionais, benefício que 
valoriza o exercício da profissão e, principalmente, o atendimento do 
cidadão que espera ser atendido sempre de forma pontual. 

É de conhecimento geral a precariedade do acesso aos 
profissionais de enfermagem por parte da população residente 
no interior do Estado, sendo este um, entre os muitos fatores que 
geram a superlotação dos hospitais públicos da Capital, bem como 
grave problematização que precisa de urgentes medidas de que 
garantam o referido acesso, considerada a relevância do direito à 
saúde garantida a todos os indivíduos. 

Logo, ciente ser dever do Estado ofertar medidas estruturais que 
estimulem a melhoria de acesso aos profissionais da saúde, enaltecendo 
a importância destes como aqueles capacitados a fornecer o adequa-
do tratamento à saúde da população, e sua consequente melhoria de 
qualidade vida, este Projeto de Lei intenciona inaugurar o processo de 
solução às questões acima apresentadas, garantindo o comparecimento 
dos profissionais aos postos de serviços, e o consequente acesso da po-
pulação local aos mesmos. 

Pelo exposto, importa destacar que este Projeto promove facili-
tar, ao profissional de enfermagem e ao cidadão que necessita, acesso 
na prestação da saúde, segundo diretriz do artigo 196 da Constituição 
Federal, percebendo no profissional de enfermagem figura essencial à 
efetivação deste direito, solicitando, portanto, que esta Casa Legislativa 
atue pela aprovação deste Projeto. E por isto, contando com a colabo-
ração e o entendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor 
de uma melhor prestação da saúde para o povo do Estado do Maranhão. 

Cordialmente, 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís, 19 de julho 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 339 / 2022
      

Cria protocolo de convivência com 
animais comunitários no estado do Mara-
nhão e dá outras providências

Art. 1º - O animal comunitário, assim considerado aquele que 
estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e de 
manutenção, ainda que não possua responsável único e definido, pode 
ser mantido no local em que se encontra sob a responsabilidade de um 
tutor.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, são considerados ani-
mais comunitários cães e gatos.



  12       QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 12
Art. 2º - Podem ser considerados tutores de animal comunitário 

os responsáveis, os tratadores e os membros da comunidade que com 
ele tenham estabelecido vínculos de afeto e dependência e que, para tal 
fim, se disponham voluntariamente a cuidar deste animal.

Parágrafo primeiro - Os tutores devem promover, voluntaria-
mente e às suas expensas, os cuidados com higiene, saúde e alimenta-
ção dos animais comunitários pelos quais se responsabilizem, devendo 
zelar, também, pela limpeza do local em que estes se encontrem.

Parágrafo segundo - Os tutores deverão providenciar a identi-
ficação dos animais comunitários sob sua responsabilidade, a qual de-
verá obedecer aos seguintes critérios: I - identificação, prioritariamente, 
por microchipagem; e II - uso de coleira com placa, para identificação 
visual, contendo o nome e o número de identificação do animal comu-
nitário, bem como o nome e o contato do(s) tutor(es).

Art. 3º - Fica autorizada a colocação de abrigos, comedouros e 
bebedouros para os animais de que trata esta Lei em áreas públicas, 
escolas públicas e privadas, órgãos públicos e empresas públicas e pri-
vadas. 

§ 1º - Em se tratando de abrigos, comedouros e bebedouros em 
área privada ou de bem público de uso especial, a colocação de abrigo 
depende de autorização prévia do responsável pelo local, dispensada no 
caso de bem público de uso comum do povo.

§ 2º - Os abrigos, comedouros e bebedouros de que trata o caput 
devem ser colocados de forma a não prejudicar o trânsito de veículos 
e pessoas.

§ 3º - Os abrigos, comedouros e bebedouros de que trata o caput 
são identificados com placa com os dizeres “Animais Comunitários” e 
referência a esta Lei.

Art. 4º - Para efetivar esta Lei, o Poder Público poderá viabilizar 
as seguintes medidas:

I - incentivar campanhas de conscientização ao público sobre 
o conceito de Animais Comunitários e os cuidados necessários, bem 
como sobre a necessidade de vacinação, esterilização, e a necessidade 
de cuidados fundamentais a sua sobrevivência, e o respeito aos Direitos 
dos Animais; 

II - possibilitar estratégias e ações para a melhoria do acolhimen-
to, respeito, bem-estar, e proteção aos animais comunitários; 

III - incentivar campanhas que conscientizem o público do que 
configura maus tratos e abandono, que causa padecimento ao animal, 
configurando, em tese, práticas de crime ambiental; 

IV – promoção e orientação técnica aos adotantes e ao público 
em geral para os princípios da tutela responsável de animais, visando 
atender às necessidades físicas, psicológicas e ambientais; 

V - autorizar o patrocínio (apadrinhamento) do animal comunitá-
rio, por pessoa jurídica, a fim de custear alimentação, higiene e abrigo 
(casas), podendo ser autorizada, em troca, a divulgação da marca e/
ou empresa patrocinadora junto ao ponto fixo de referência em que o 
animal reside (parte externa do local); 

VI – buscar convênios com entidades públicas como hospitais 
veterinários para atendimento de animais comunitários.

VII – manter cadastro de animais comunitários, com nome e es-
pécie de cada animal, nome e contato dos tutores e localização geográ-
fica;

VIII – estabelecer mecanismos de cooperação com entidades de 
proteção animal, universidades, profissionais, empresas públicas ou pri-
vadas, visando à consecução dos objetivos desta Lei;

IX – priorizar ações e políticas públicas de manejo populacional 
e de saúde animal.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Plenário deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
em 21 de julho de 2022. - César Pires - Deputado Estadual

JUSTIFICAÇÃO
O presente Projeto de Lei reconhece os animais comunitários, 

assim considerados os cães e gatos, como sendo aqueles que, sem tutor 
definido, estabelecem relação de dependência e vínculo afetivo com a 
comunidade em que vivem, fortalecendo ainda mais um laço antigo de 
afeto quase incondicional entre humanos e animais não humanos, que 
deixaram de ser tratados como “coisas (semoventes ), simplesmente. 

Assim, o animal comunitário integra a vida dessas pessoas fazen-
do parte da coletividade. O Projeto ora proposto tem respaldo e base na 
Carta Magna, mais especificamente do que determina o artigo 225, § 1º, 
VII. Segundo a exegese do referido dispositivo constitucional “é dever 
do Estado e da coletividade zelar pelos animais e, ao mesmo tempo, 
impedir práticas que os submetam à crueldade”. E já há em vigor leis 
semelhantes nos estados de São Paulo (Lei nº12.916, de 16 de abril de 
2008), Rio Grande do Sul (Lei nº 15.254, de 17 de janeiro de 2019) e 
Distrito Federal (Lei 6.612, de 02 de junho de 2020).

A carta constitucional deve ser interpretada pelo ponto de vista 
que todos tem direito a um meio ambiente equilibrado, mas por outro 
lado também tem o dever de cuidado e proteção das formas de vida, 
incluindo-se aí os animais não humanos, potencializando o reconhe-
cimento do direito dos animais, a aplicação da solidariedade multies-
pécie com base nos direitos humanos de 3º Dimensão, ou princípio da 
fraternidade, de caráter transindividual que abrange toda coletividade, 
sem restrição a qualquer grupos específicos; da responsabilidade da co-
munidade e a consciência dos direitos e deveres enquanto sociedade. 

Dessa forma, faz-se mister o reconhecimento e a criação de regras 
com força normativa para suprir das necessidades do cão comunitário 
que a proposição sugere atende ao disposto na Constituição. Deixar um 
animal sem o acesso ao atendimento de suas necessidades tais como 
alimentação e abrigo, configura-se ato de crueldade. Cabe ao Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, o atendimento a estes 
direitos que lhes são inerentes e, tanto quanto, o cumprimento dos de-
veres para com eles, que é o de lhes prover a saúde, proteção, segurança 
e o bem-estar, considerando o grau de vulnerabilidade em que vivem, 
a falta de direcionamento de como agir, somados a evolução moral do 
ser humano que já não consegue se omitir em tais situações, querendo 
avançar na proteção dos animais, sem a certeza da conduta adequada 
ao caso, e, enfatizando o reconhecimento dos deveres da sociedade, so-
mada à importância que os animais comunitários exercem no contexto 
social, é que se torna necessária uma lei específica que trate da matéria. 

Com base em todo o exposto e tendo em vista a enorme relevân-
cia social da proposta, contamos com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação do presente projeto de lei.

Plenário deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
em 21 de julho de 2022. - César Pires - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 341/2022
 

Institui o “dia de doar” no calendá-
rio oficial do Estado do Maranhão. 

Art. 1º - Fica instituído o “Dia de Doar”, a ser comemorado anual-
mente, na terça-feira subsequente ao Dia Nacional de Ação de Graças.

Art. 2º - As atividades alusivas ao Dia de Doar têm os seguintes 
objetivos:

I - promover a cultura de doação para fins de filantropia no Es-
tado;

II - mobilizar indivíduos, empresas, instituições e governo por 
uma cidade mais generosa, voluntária e solidária, em especial para com 
as organizações da sociedade civil sem fins-lucrativos;

III - incentivar a promoção de atividades relacionadas ao Dia de 
Doar nos órgãos públicos;

IV - divulgar as ações do Dia de Doar nos canais oficiais de im-
prensa e meios eletrônicos do Estado.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 15 de julho de 2022. - Neto Evangelista - Depu-
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tado Estadual

JUSTIFICATIVA

O “Dia de Doar” é uma campanha mundial, realizada anualmen-
te, que tem por objetivo promover e estimular a cultura da doação. O 
movimento visa despertar nossa sociedade para a importância da soli-
dariedade e generosidade no nosso país, principalmente no que se refere 
as organizações da sociedade civil, muitas delas necessitando de apoio 
para continuar atuando no interesse público.

Conhecido como “GivingTuesday, o “Dia de Doar” foi criado 
pela Organização 92Y, na cidade de Nova Iorque - Estados Unidos da 
América e significa “Terça-feira da Doação”, contrapondo-se a apolo-
gia ao consumo de ações como a “BlackFryday” ou a “CyberMonday”. 
A data escolhida para a comemoração é móvel, uma vez que se estabe-
leceu a terça-feira subsequente ao feriado do “Thanksgiving Day”, ou 
Dia de Ação de Graças, comemorado no mês de novembro.

No Brasil, assim como já ocorre em outros países, vem celebran-
do o “Dia de Doar” concomitantemente com os Estados Unidos, uma 
vez que o Dia Nacional de Ação de Graças - instituído pela Lei Federal 
nº 781, de 17 de agosto de 1949 e modificada pela Lei Federal nº 5.110, 
de 22 de setembro de 1966, reproduz a data do feriado norte-americano 
e a sua comemoração na quarta quinta-feira do mês de novembro. 

Oportuna e ideal a data escolhida para esta notável campanha, já 
que o Dia de Ação de Graças simboliza a gratidão e o reconhecimento 
pelas bênçãos e pelos bons acontecimentos e, nada poderia tornar mais 
efetivo o agradecimento, do que o gesto de doar ao próximo, beneficiar 
o mais necessitado, de dividir, compartilhar.

Desta forma, considerando que o Estado do Maranhão não pode 
se furtar diante da magnitude deste evento, de caráter humanitário, al-
truísta e de anseio global e, desejando estimular a reflexão coletiva que 
torne o ato de doar frequente e plural, é que proponho o presente Projeto 
de lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 15 de julho de 2022. - Neto Evangelista - Depu-
tado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 342 / 2022

Considera de Utilidade Pública 
a APAE -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
PRIMEIRA CRUZ - MA, com sede no 
Município de Primeira Cruz, Estado do 
Maranhão.

                                                                             
Art.1°- Fica considerada de utilidade pública a APAE -ASSO-

CIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRIMEI-
RA CRUZ - MA, com sede no Município de Primeira Cruz, Estado do 
Maranhão. 

Art.2°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de julho de 2022. - Andreia 
Martins Rezende - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposta pretende considerar utilidade pública APAE 
-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
PRIMEIRA CRUZ - MA, pessoa jurídica de direito privado, com 
CNPJ sob Nº: 13.556.641/0001-79, sem fins lucrativos, de duração in-
determinada, com personalidade jurídica própria, com sede provisória 
e foro na cidade de Priemira Cruz no Estado do Maranhão e se localiza 
na Rua Coelho Neto, s/nº, Centro. 

Funadada em Assembléia realizada em 10/03/11, e constitui-se 

de uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assis-
tência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, 
defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e 
outros. 

Tem por missão promover e articular ações de defesa de direito e 
prevenção, orientações, prestaçãode serviços, apoia a família, direcio-
nadas a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a 
construção de uma sociedade justa e solidária. 

Entre seus objetivos estão: executar serviços programas projetos 
e benefícios sócias assistenciais, de forma gratuita, permanente e con-
tinuada aos usuários da assistência social e quem deles necessitar, sem 
qualquer discriminação, de forma planejada, diária e sistemática, não se 
restringindo apenas a distribuição de bens, benefícios e encaminhamen-
tos; promover campanhas financeiras de âmbito municipal e colaborar 
na organização de campanhas nacionais, estatuais e regionais , com o 
objetivo de arrecadar fundos destinados ao financiamento das ações de 
atendimento a pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e 
múltipla, bem com a realização das finalidades da APAE de Primeira 
Cruz- MA, entre outras finalidades. 

Além disso, tem como finalidade incentivar a participação da co-
munidade e das instituições públicas e privadas nas ações e nos progra-
mas voltados a prevenção e ao atendimento da pessoa com deficiência 
, preferencialmente intelectual e múltipla, bem como promover par-
cerias com o fim de oportunizar a habitação e a colocação da pessoa 
com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, no mercado 
de trabalho; promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas 
de prevenção da deficiência, de promoção, de proteção, de inclusão de 
defesa e de garantia de direitos da pessoa com deficiência, de apoio e 
orientação a sua família e a comunidade;

Por fim, de posse da documentação apresentada pela Entidade Ci-
vil, documentos em anexo, podemos constatar que a pessoa jurídica em 
questão preenche os requisitos estabelecidos pela legislação vigente.

Diante do exposto, e devido à importância da presente proposta 
para assegurar direitos às pessoas pessoa com deficiência, preferencial-
mente intelectual e múltipla e seus familiares, peço o devido apoio aos 
nobres amigos parlamentares e a consequente aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de julho de 2022. - Andreia 
Martins Rezende - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 343 /2022

Declara de utilidade pública a Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
do Município de Açailândia/MA. 

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais do Município de Açailândia/MA.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

 JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Açailândia/
MA, inscrita no CNPJ sob nº 00.089.934/0001-41, constituída em 06 
de junho de 1994, associação civil, beneficente e sem fins lucrativos, de 
tempo indeterminado, com sede na Rua Providência n° 342, Bairro Vila 
Capelosa, Açailândia/MA.

A instituição tem por finalidade: executar serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais, de forma gratuita, permanente 
e continuada aos usuários da assistência social e a quem deles necessi-
tar, sem qualquer discriminação, de forma planejada, diária e sistemá-
tica, não se restringindo apenas a distribuição de bens, benefícios e en-
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caminhamentos; promover campanhas financeiras de âmbito municipal 
e colaborar na organização de campanhas nacionais, estaduais e regio-
nais, com o objetivo de arrecadar fundos destinados ao financiamento 
das ações de atendimento à pessoa com deficiência, preferencialmente 
intelectual e múltipla, bem como a realização das finalidades da APAE 
de Açailândia - MA; incentivar a participação da comunidade e das ins-
tituições públicas e privadas, oportunizando a habilitação e a colocação 
da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, no 
mundo do trabalho; participar do intercâmbio entre as entidades coir-
mãs, as análogas filiadas, as associações congêneres e as instituições 
oficiais municipais, nacionais e internacionais; solicitar e receber recur-
sos de órgãos públicos ou privados, e contribuições de pessoas físicas; 
firmar parcerias com entidades coirmãs e análogas, solicitar e receber 
recursos de órgãos públicos e privados, e as contribuições de pessoas 
físicas e jurídicas; produzir e vender serviços para manutenção da ga-
rantia de qualidade da oferta dos serviços prestados; zelar sempre pelo 
nome “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais”, do símbolo e 
da sigla APAES, informando o uso indevido à Federação das APAES 
do Estado ou à Federação Nacional das APAES; garantir a participa-
ção efetiva das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual 
e múltipla, na gestão das APAEs; coordenar e executar, nos limites 
territoriais do seu município, os objetivos, programas e a política da 
Federação das APAEs do Estado e da Federação Nacional das APAES, 
promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a cre-
dibilidade e a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano; 
articular, junto aos poderes públicos municipais e às entidades privadas, 
políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com 
deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla; promover e/ou es-
timular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em relação à 
causa da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múlti-
pla, propiciando o avanço científico e a permanente formação e capaci-
tação dos profissionais e voluntários que atuam na Apae; promover e/ou 
estimular o desenvolvimento de programas de prevenção da deficiência, 
de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa e de garantia de direi-
tos da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, 
de apoio e orientação à sua família e à comunidade; estimular, apoiar 
e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela 
Apae, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e de 
eficiência, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano.

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Institui-
ção vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário 
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos 
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar 
de medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 344 /2022

Declara de utilidade pública a Igre-
ja Pentecostal Milagre da Última Hora do 
Município de Paço do Lumiar/MA. 

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Igreja Pentecostal Mila-
gre da Última Hora, com sede e foro no Município de Paço do Lumiar/
MA.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 20 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Igreja Pentecostal Milagre da Última Hora de Paço do Lumiar/

MA, inscrita no CNPJ sob nº 32.592.387/0001-09, constituída em 18 de 
outubro de 2011, instituto civil de caráter religioso sem fins lucrativos, 
de tempo indeterminado e número ilimitado, com sede na Rua 08, qd. 
13, Casa 09, Bairro Tambaú, Paço do Lumiar/MA.

A instituição tem por finalidade: reunir-se para realizações de 
cultos a Deus e proclamar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo; 
estudar as Sagradas Escrituras, visando o doutrinamento e à edificação 
espiritual de seus membros; cultivar a comunhão, o bom relacionamen-
to e a fraternidade cristã; promover, pelos meios adequados, a causa da 
ação solidária, saúde, educação, cultura e atividades teológicas; promo-
ver, por todos os meios ao seu alcance, o estabelecimento do Reino de 
Deus no mundo.

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Institui-
ção vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário 
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos 
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar 
de medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 20 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 345 /2022

Declara de utilidade pública a As-
sociação Toda Criança Feliz, com sede no 
município de Pedreiras/MA. 

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação Toda Crian-
ça Feliz, com sede e foro no município de Pedreiras/MA, no Estado do 
Maranhão.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 22 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Associação Toda Criança Feliz, inscrita no CNPJ sob nº 
28.347.944/0001-59, constituída em 21 de dezembro de 2017, é pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com duração por tempo 
indeterminado e com sede na Av. Edmilson Alencar, quadra 7, casa 25, 
bairro Maria Rita, Pedreiras/MA, CEP 65725-000.

A instituição tem por finalidade e objetivos principais: I. A promo-
ção da assistência social; II. Dar apoio às crianças, adolescentes, jovens, 
mulheres e famílias de comunidades carentes, que vivem em situação 
de vulnerabilidade social e extrema pobreza, através de programas as-
sistenciais, preventivos e de promoção humana, mediante a execução 
direta de projetos, ações educativas, programas de caráter filantrópico e 
beneficente, planos de ações correlatas, com base na solidariedade e na 
justiça, por meio da adoção de recursos físicos, humanos e financeiros, 
sem fins lucrativos, e a órgãos do setor público que atuem em áreas 
afins, beneficiando, sobretudo, as camadas de baixa renda da população, 
sem distinção de classe, raça, sexo, nacionalidade ou religião; III. Favo-
recer a formação humana e espiritual, assim como o desenvolvimento 
das capacidades físicas, intelectuais, artísticas, culturais e lúdicas; IV. 
Promover e acompanhar a aprendizagem escolar tanto na Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, como complemento da ação educativa 
formal; V. Formação e capacitação de jovens e adolescentes mediante 
cursos; VI. Favorecer uma rede de cooperação e participação de vo-
luntários locais e internacionais como apoio à entidade; VII. Promoção 
Cultural, esportiva, diversão e de lazer; VIII. Promoção do voluntaria-
do; IX. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, 
da democracia e de outros valores universais; X. Trabalhar em redes e 
parcerias com outras instituições; XI. Promoção de programas de saúde.                                                                                                                                           
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Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Institui-

ção vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário 
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos 
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar 
de medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 22 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 346 /2022

Altera a redação e ementa da Lei nº 
11.715/2022, de 12 de maio de 2022, que 
dispõe sobre a inclusão e reserva de va-
gas na rede pública e privada de educação 
para crianças e jovens com síndrome de 
Down, e dá outras providências. 

Art. 1º Fica alterado a ementa da Lei nº 11.715/2022, de 12 de 
maio de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Dispõe sobre a inclusão e reserva de vagas na rede pública e 
privada de educação para crianças e jovens com síndrome de Down, e 
dá outras providências.”

Art.2º O caput do artigo 1º da Lei nº 11.715/22 passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º As instituições públicas e privadas de ensino ficam obri-
gadas a incluírem em seu ensino regular crianças e/ou jovens com defi-
ciência cognitiva, no âmbito do Estado do Maranhão.”

Art. 3º O artigo 2º da Lei n° 11.715/2022 passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2º O Canal de Relacionamento da Secretaria de Estado da 
Educação poderá ser utilizado para reclamações de pais, familiares 
e responsáveis, na recusa de matrícula para alunos com deficiência 
cognitiva pela Rede pública e privada de educação.” 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Presente Projeto de Lei, alteração da Lei Estadual n° 
11.715/2022, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre a inclusão e 
reserva de vagas na rede pública e privada de educação para crianças e 
jovens com síndrome de Down, e dá outras providências, visa ampliar 
a obrigatoriedade da legislação vigente para pessoas com deficiência 
intelectual (ou cognitiva). 

Essas alterações irão assegurar mais direitos ao grupo pessoas 
com impedimentos intelectuais. Sabemos que, a deficiência cognitiva 
não é uma doença, e sim uma condição inerente à pessoa, que possui 
uma série de direitos garantidos por lei. Eles incluem direito de acesso 
à educação e escolas inclusivas.

Todavia, o fato é que, as barreiras sociais para a inclusão de uma 
pessoa com impedimentos intelectuais permeiam todas as esferas da 
vida pública.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

Ressalta-se que, a Lei nº 13.146/2015, conhecida como Lei Bra-
sileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), prevê que incube ao poder público assegurar, implemen-
tar, incentivar, acompanhar e avaliar um sistema Educacional Inclusivo 
em todos os níveis e modalidades, além de outras garantias relacionadas 
ao Direito à Educação. Senão vejamos: 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desen-
volver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: I - sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como 
o aprendizado ao longo de toda a vida; [...] (grifo nosso)

Dessa forma, é válido destacar que a Lei Federal estabelece aces-
so amplo, haja vista ser obrigatória a matrícula, sendo imprescindível o 
direito à inclusão e reserva de vagas na rede pública e privada de educa-
ção para crianças e adolescentes com deficiência cognitiva. 

Assim, quanto à competência, a presente lei dispõe, essencial-
mente, sobre a educação, proteção e integração social das pessoas com 
deficiência, nos termos do art. 24, IX e XIV, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: [...]; IX - educação, cultura, ensino, 
desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiên-
cia; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente legislação, 
consolida os direitos previstos na Constituição às pessoas com deficiên-
cia cognitiva. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 347 /2022

Altera a redação e ementa da Lei 
nº 11.714/2022, de 12 de maio de 2022, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
contratação de pessoas com síndrome de 
Down pelos prestadores de serviços da 
Administração Pública direta e indireta do 
Estado do Maranhão. 

Art. 1º Fica alterado a ementa da Lei nº 11.714/2022, de 12 de 
maio de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de pessoas com 
deficiência cognitiva pelos prestadores de serviços da Administração 
Pública direta e indireta do Estado do Maranhão.”

Art. 2º O artigo 1º da Lei nº 11.714/22 passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º Cabe aos prestadores de serviços da Administração 
Pública direta e indireta do Estado do Maranhão assegurar a 
contratação de pessoa com Deficiência Cognitiva em seus quadros de 
funcionários, conforme estabelecido nesta lei.”

Art. 3º O caput do artigo 2º da Lei nº 11.714/22 passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 2º Os prestadores de serviços descritos no art. 1° com no 
mínimo 100 (cem) funcionários deverão preencher pelo menos 2% (dois 
por cento) dos seus cargos com pessoas com Deficiência Cognitiva.” 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 19 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Presente Projeto de Lei, alteração da Lei Estadual n° 
11.714/2022, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
da contratação de pessoas com síndrome de Down pelos prestadores 
de serviços da Administração Pública direta e indireta do Estado do 
Maranhão, visa ampliar a obrigatoriedade da legislação vigente para 
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pessoas com deficiência intelectual (ou cognitiva). 

Essas alterações assegurarão mais direitos ao grupo pessoas com 
impedimentos intelectuais. Sabemos que, a deficiência cognitiva não 
é uma doença, e sim uma condição inerente à pessoa, que possui uma 
série de direitos garantidos por lei.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas 
gerais para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua 
efetiva integração social, determinando que cabe ao poder público e 
seus órgãos assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos 
básicos, inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, 
à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros 
que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 
pessoal, social e econômico.

O artigo 27 da convenção da ONU sobre os direitos das pessoas 
com deficiência estabelece que todos têm direito a oportunidades iguais 
de trabalho. 

Ocorre que, na atual realidade, são notórias algumas dificuldades 
enfrentadas por pessoas com deficiências, como as deficiências 
cognitivas Assim, a inclusão no mercado de trabalho mesmo com todas 
as garantias, encontra-se restrita.

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem como um de seus 
fundamentos a dignidade da pessoa humana, que se aplica para todos 
os brasileiros sem exceção, incluindo-se neste contexto, as pessoas com 
deficiência cognitiva. Outrossim, o art. 3°, IV, enfatiza a promoção 
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.

É fato, portanto, que no decorrer da história, as pessoas com 
deficiência cognitiva foram segregadas e excluídas do mercado de 
trabalho, assim como as demais deficiências, sendo sua inserção 
recente, basicamente após a criação da Lei nº 8213/1991, conhecida 
como Lei de Cotas. A referida Lei gerou gradativo destaque no contexto 
brasileiro após sua criação, no que se diz respeito a inclusão de pessoas 
com deficiência, na sociedade em geral, e, principalmente no mercado 
de trabalho. Todavia, poucas empresas seguem e respeitam a legislação.

É válido destacar que, há muitos preconceitos não esclarecidos. 
Isto porque, aquele que emprega, muitas vezes não tem conhecimento 
que a inclusão da pessoa com deficiência cognitiva pode ser benéfica 
para ambos os pólos da relação, já que oferece ao contratante a 
geração de lucros e, principalmente, valores sociais. Além de oferecer 
ao contratado a oportunidade de prestar seus serviços e conviver de 
maneira direta e ativa na sociedade.

Dessa forma, a inserção da pessoa com deficiência intelectual 
no mercado de trabalho é um importante passo em suas vidas, pois 
favorece o desenvolvimento de habilidades cognitivas, mecânicas e de 
adaptação a diferentes situações. Ademais, as pessoas que não estão 
empregadas tendem a ter, com mais facilidade, depressão e problemas 
de autoestima.

No que tange à competência, a presente lei dispõe, essencialmente, 
sobre a proteção e integração das pessoas com deficiência, nos termos 
do art. 24, XIV, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: [...] XIV - proteção e integração 
social das pessoas portadoras de deficiência; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente legislação, 
consolida os direitos previstos na Constituição e demais legislações que 
visam reforçar a política de inclusão, para a proteção e integração de 
pessoas com deficiência cognitiva. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 19 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 348 /2022

Altera a redação e ementa da Lei 
nº 11.713/2022, de 12 de maio de 2022, 
que dispõe sobre a adoção do Sistema de 

Inclusão Escolar “ABA” para crianças e 
jovens com síndrome de Down (T21) nas 
escolas da Rede Pública Estadual de en-
sino.

Art. 1º Fica alterado a ementa da Lei nº 11.713/2022, de 12 de 
maio de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Dispõe sobre a adoção do Sistema de Inclusão Escolar ”ABA” 
para crianças e jovens com deficiências intelectuais nas escolas da 
Rede Pública Estadual de ensino”.

Art.2º O caput do artigo 1º da Lei nº 11.713/22 passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica incluído na Rede Estadual de Ensino o Sistema de 
Inclusão Escolar baseado na técnica ABA - Análise do Comportamento 
Aplicada-, para crianças e jovens com deficiência intelectual.”

Art.3º O inciso III do artigo 2° da Lei nº 11.713/22 passa a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art. 2º [...]
III - Dois estagiários de psicologia para cada 4 (quatro) indiví-

duos diagnosticados com deficiência intelectual.”  
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Presente Projeto de Lei, alteração da Lei Estadual n° 
11.713/2022, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre a adoção do 
Sistema de Inclusão Escolar “ABA” para crianças e jovens com sín-
drome de Down (T21) nas escolas da Rede Pública Estadual de ensino, 
visa ampliar a obrigatoriedade da legislação vigente para pessoas com 
deficiência intelectual (ou cognitiva). 

Essas alterações irão assegurar mais direitos ao grupo pessoas 
com impedimentos intelectuais. Sabemos que, deficiência cognitiva não 
é uma doença, e sim uma condição inerente à pessoa, que possui uma 
série de direitos garantidos por lei. Eles incluem direito de acesso à 
educação e escolas inclusivas.

Todavia, o fato é que, as barreiras sociais para a inclusão de uma 
pessoa com impedimentos intelectuais permeiam todas as esferas da 
vida pública.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

A Análise de Comportamento Aplicada tornou-se amplamente 
conhecida como a terapia de escolha para indivíduos com autismo. Em-
bora seja eficaz para o autismo, e um tremendo sucesso tenha sido de-
monstrado, é um mito que a ABA seja uma intervenção apenas para 
essa população.

Na verdade, como a ABA é a única abordagem científica empiri-
camente válida e documentada, ela é apropriada para qualquer alteração 
necessária no comportamento, e é bem-sucedida com muitos diagnósti-
cos. Inclusive, os de pessoas com deficiência cognitiva.

É sabido que, a educação exerce função primordial na efetivação 
dos direitos da inclusão, pois é através dela que as crianças e adoles-
centes com deficiência intelectual têm a oportunidade de desempenhar 
a sua atuação no seu meio social. Dessa forma, a disposição de profis-
sionais multidisciplinares nas escolas auxilia na interação social e de-
senvolvimento de habilidades de linguagem dos alunos com deficiência 
cognitiva. 

Ressalta-se, ainda, que a Lei nº 13.146/2015, conhecida como Lei 
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Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência), prevê que incube ao poder público assegurar, im-
plementar, incentivar, acompanhar e avaliar um sistema Educacional 
Inclusivo em todos os níveis e modalidades, além de outras garantias 
relacionadas ao Direito à Educação. Senão vejamos: 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desen-
volver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: I - sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como 
o aprendizado ao longo de toda a vida; [...] (grifo nosso)

Assim, quanto à competência, a presente lei dispõe, essencial-
mente, sobre a educação, proteção e integração social das pessoas com 
deficiência, nos termos do art. 24, IX e XIV, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...]; IX - educação, cultura, ensino, 
desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção; XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de 
deficiência; [...] (grifo nosso).

Pelo exposto, vemos que a aprovação da presente legislação, con-
solida os direitos previstos na Constituição às pessoas com deficiência 
cognitiva. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 349 /2022

Altera a redação e ementa da Lei nº 
11.712/2022, de 12 de maio de 2022, que 
dispõe sobre a concessão de gratuidade de 
entrada nos estádios, ginásios esportivos, 
parques aquáticos do Estado do Maranhão 
às pessoas com síndrome de Down e seu 
acompanhante.

Art. 1º Fica alterado a ementa da Lei nº 11.712/2022, de 12 de 
maio de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Dispõe sobre a concessão de gratuidade de entrada nos está-
dios, ginásios esportivos, parques aquáticos do Estado do Maranhão às 
pessoas com deficiência cognitiva e seu acompanhante.”

Art.2º O caput do artigo 1º da Lei nº 11.712/22 passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica concedida a gratuidade de entrada nos estádios, 
ginásios esportivos, parques aquáticos e demais estabelecimentos que 
forneçam serviços de entretenimento e acesso à cultura, esporte e lazer 
no âmbito do Estado do Maranhão às pessoas com deficiência cogni-
tiva.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Presente Projeto de Lei, alteração da Lei Estadual n° 
11.712/2022, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre a concessão de 
gratuidade de entrada nos estádios, ginásios esportivos, parques aquá-
ticos do Estado do Maranhão às pessoas com síndrome de Down e seu 
acompanhante, visa ampliar a obrigatoriedade da legislação vigente 
para pessoas com deficiência intelectual (ou cognitiva). 

Essas alterações irão assegurar mais direitos ao grupo pessoas 
com impedimentos intelectuais. Sabemos que, deficiência cognitiva não 
é uma doença, e sim uma condição inerente à pessoa, que possui uma 
série de direitos garantidos por lei. Eles incluem direito de acesso à 
educação e escolas inclusivas.

Todavia, o fato é que, as barreiras sociais para a inclusão de uma 

pessoa com impedimentos intelectuais permeiam todas as esferas da 
vida pública.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

Entretanto, explorar atividades recreativas e a socialização com 
outras crianças e/ou jovens, estimula o desenvolvimento das pessoas 
com deficiência cognitiva. Nesse contexto, o lazer, é um grande instru-
mento para a contribuição significativa neste processo, criando possibi-
lidades concretas do desenvolvimento motor. 

Desse modo, as interações oferecidas às pessoas com deficiência 
cognitiva, desenvolvem um sujeito de cultura, auxiliando em diversos 
aspectos, como obter autonomia, no desenvolvimento da linguagem, li-
mites e concentração, o que contribuirá em seu desenvolvimento futuro.

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem como um de seus 
fundamentos o direito à dignidade da pessoa humana, que se aplica para 
todos os 

brasileiros sem exceção, incluindo-se neste contexto, as pessoas 
com deficiência cognitiva. Outrossim, o art. 3°, IV, enfatiza a promoção 
do bem de todos.

Assim, quanto à competência, a presente lei dispõe, essencial-
mente, sobre a integração social das pessoas com deficiência, nos ter-
mos do art. 24, XIV, da Constituição Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...] XIV - proteção e integração social 
das pessoas portadoras de deficiência; [...] (grifo nosso).

Pelo exposto, vemos que a aprovação da presente legislação, con-
solida os direitos previstos na Constituição às pessoas com deficiência 
cognitiva. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 350 /2022

Altera a redação e ementa da Lei 
nº 11.711/2022, de 12 de maio de 2022, 
que assegura aos recém-nascidos com 
Síndrome de Down o exame cariótipo na 
rede pública estadual de saúde no Estado 
do Maranhão.

Art. 1º Fica alterado a ementa da Lei nº 11.711/2022, de 12 de 
maio de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Assegura aos recém-nascidos com Deficiência Cognitiva o 
exame cariótipo na rede pública estadual de saúde no Estado do 
Maranhão.”

Art.2º O caput do artigo 1º da Lei nº 11.711/22 passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica assegurada a realização do exame de Cariótipo em 
todos os recém-nascidos com Deficiência Cogntiva em estabelecimentos 
da rede pública estadual de saúde no Estado do Maranhão”.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 19 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Presente Projeto de Lei, alteração da Lei Estadual n° 
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11.711/2022, de 12 de maio de 2022, que assegura aos recém-nascidos 
com Síndrome de Down o exame cariótipo na rede pública estadual 
de saúde no Estado do Maranhão, visa ampliar a obrigatoriedade 
da legislação vigente para pessoas com deficiência intelectual (ou 
cognitiva). 

Essas alterações irão assegurar mais direitos ao grupo pessoas 
com impedimentos intelectuais. Sabemos que, a deficiência cognitiva 
não é uma doença, e sim uma condição inerente à pessoa, que possui 
uma série de direitos garantidos por lei.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas 
gerais para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua 
efetiva integração social, determinando que cabe ao poder público e 
seus órgãos assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos 
básicos, inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, 
à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros 
que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 
pessoal, social e econômico.

  O diagnóstico da Síndrome de Down e outras síndromes 
pode ser realizado durante a gestação ou após o nascimento, ainda na 
maternidade o que ocorre em aproximadamente 90% dos casos. Após 
o nascimento, pelo exame clínico e com confirmação laboratorial pelo 
cariótipo, exame genético que detecta a síndrome de Down (trissomia 
do cromossomo 21), síndrome de Edwards (trissomia do cromossomo 
18), síndrome de Patau (trissomia do cromossomo 13), síndrome de 
Turner (monossomia do X), Síndrome de Klinefelter, deficiência 
intelectual, entre outros. 

O Cariótipo banda G é um exame que costuma ser feito em 
crianças acima de seis anos de idade, para identificar se existem sinais 
de déficit intelectual. Desse modo, o exame de cariótipo tem o objetivo 
de observar a quantidade e a estrutura dos cromossomos, possibilitando 
a realização do diagnóstico precoce de possíveis outras doenças e 
proporciona o encaminhamento para o tratamento de forma mais rápida 
e eficaz, cirúrgico ou não. 

Dessa forma, o diagnóstico nos primeiros dias de vida traz 
benefícios ao bebê e a família, bem como é de suma importância para a 
saúde pública. Ao lado disso, a possibilidade de diagnóstico precoce é 
medida relevante quando se trata de evitar maiores gastos financeiros, 
tendo em vista, o tratamento apropriado e adequado a partir do resultado 
do exame. 

Assim, é necessário que todas as crianças nascidas no Estado do 
Maranhão, com hipótese diagnóstica de deficiência cognitiva, tenham 
o direito gratuito a realização do exame, mediante solicitação médica, 
com o objetivo de garantir o direito à vida. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem como um de 
seus fundamentos o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, 
que se aplica para todos os brasileiros sem exceção, incluindo-se neste 
contexto, as pessoas com deficiência cognitiva. Outrossim, o art. 3°, IV, 
enfatiza a promoção do bem de todos.

Assim, quanto à competência, a presente lei dispõe, 
essencialmente, sobre a proteção e defesa da saúde, bem como a 
integração das pessoas portadores de deficiência, nos termos do art. 24, 
XII e XIV, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: [...] XII - previdência social, 
proteção e defesa da saúde; XIV - proteção e integração social das 
pessoas portadoras de deficiência; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente legislação, 
consolida os direitos previstos na Constituição às pessoas com 
deficiência cognitiva. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 19 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 351 /2022

Altera a redação e ementa da Lei nº 

11.716/2022, de 12 de maio de 2022, que 
obriga as instituições públicas e privadas 
de ensino, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, a disponibilizarem cadeiras em 
locais determinados nas salas de aula às 
pessoas com síndrome de Down.

Art. 1º Fica alterado a ementa da Lei nº 11.716/2022, de 12 de 
maio de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Obriga as instituições públicas e privadas de ensino, no âmbito 
do Estado do Maranhão, a disponibilizarem cadeiras em locais deter-
minados nas salas de aula às pessoas com deficiência cognitiva.”

Art.2º O caput e o parágrafo do artigo 1º da Lei nº 11.716/22 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º As instituições de ensino públicas e privadas, no âmbi-
to do Estado do Maranhão, ficam obrigadas a disponibilizar, em suas 
salas de aula, assentos na primeira fila aos alunos com deficiência cog-
nitiva, assegurando seu posicionamento afastado de janelas, cartazes e 
outros elementos, possíveis potenciais de distração.

Parágrafo único. É direito do aluno com deficiência cognitiva 
a realização das atividades de avaliação e provas durante o ano leti-
vo com o auxílio preferencialmente do Professor Especializado e com 
maior tempo para a sua realização.”

Art. 3º O parágrafo único do artigo 2º passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Parágrafo único. Deverão também promover formação conti-
nuada sobre os temas relacionados à escolarização de pessoas com 
deficiência cognitiva, para que o profissional docente e o corpo técni-
co-pedagógico tenham maior compreensão acerca das questões per-
tinentes às adaptações e flexibilizações curriculares, metodologias, 
recursos didáticos e processos avaliativos de que trata o caput.”

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Presente Projeto de Lei, alteração da Lei Estadual n° 
11.716/2022, de 12 de maio de 2022, que obriga as instituições públicas 
e privadas de ensino, no âmbito do Estado do Maranhão, a disponibi-
lizarem cadeiras em locais determinados nas salas de aula às pessoas 
com síndrome de Down, visa ampliar a obrigatoriedade da legislação 
vigente para pessoas com deficiência intelectual (ou cognitiva). 

Essas alterações irão assegurar mais direitos ao grupo pessoas 
com impedimentos intelectuais. Sabemos que, deficiência cognitiva não 
é uma doença, e sim uma condição inerente à pessoa, que possui uma 
série de direitos garantidos por lei. Eles incluem direito de acesso à 
educação e escolas inclusivas.

Todavia, o fato é que, as barreiras sociais para a inclusão de uma 
pessoa com impedimentos intelectuais permeiam todas as esferas da 
vida pública.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

Ressalta-se que, a Lei nº 13.146/2015, conhecida como Lei Bra-
sileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), prevê que incube ao poder público assegurar, implemen-
tar, incentivar, acompanhar e avaliar um sistema Educacional Inclusivo 
em todos os níveis e modalidades, além de outras garantias relacionadas 
ao Direito à Educação. Senão vejamos: 
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Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desen-

volver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: I - sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como 
o aprendizado ao longo de toda a vida; [...] (grifo nosso)

Segundo a regulamentação do Plano Nacional de Educação 
(PNE), o atendimento educacional especializado (AEE) e a disponibi-
lização de serviços e recursos para orientar os alunos e professores do 
ensino regular são premissas da Educação brasileira. Então, a Educação 
inclusiva deve atender às necessidades especiais que todos os alunos 
possam ter em algum momento de sua vida escolar e garantir que esse 
processo possa fluir da melhor maneira. Assim, as instituições não po-
dem segregar alunos com deficiência cognitiva, seja excluindo esses 
estudantes do currículo aplicado para todos ou não atentando para que 
obstáculos sejam superados no ambiente escolar.

Assim, quanto à competência, a presente lei dispõe, essencial-
mente, sobre a educação, proteção e integração social das pessoas com 
síndrome de Down, nos termos do art. 24, IX e XIV, da Constituição 
Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: [...]; IX - educação, cultura, ensino, 
desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiên-
cia; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente legislação, 
consolida os direitos previstos na Constituição às pessoas com deficiên-
cia cognitiva. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 352 /2022

Altera a redação e ementa da Lei nº 
11.718/2022, de 12 de maio de 2022, que 
dispõe sobre as políticas de diagnóstico 
precoce e atendimento multiprofissional 
para pessoas com Deficiência Cognitiva 
no Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica alterado a ementa da Lei nº 11.718/2022, de 12 de 
maio de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Dispõe sobre as políticas de diagnóstico precoce e atendimento 
multiprofissional para pessoas com Deficiência Cognitiva no Estado 
do Maranhão.”

Art.2º O caput do artigo 1º da Lei nº 11.718/22 passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º O sistema de saúde prestará atenção integral ao 
diagnóstico precoce e ao atendimento terapêutico multiprofissional de 
pessoas com Deficiência Cognitiva, no âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. A atenção integral que trata o caput, tendo 
como objetivo investimento na pessoa com Deficiência Cognitiva 
consistirá nas seguintes diretrizes:

I - desenvolvimento de programas e ações que visem diagnosticar 
precocemente a Deficiência Cognitiva durante a gestação ou nos 
primeiros dias de vida da criança;

II - desenvolvimento e participação da família da pessoa com 
Deficiência Cognitiva na definição e controle das ações e serviços de 
saúde, nos termos da Constituição Federal;”

[...]
Art. 3º O artigo 3º da Lei nº 11.718/22 passa a vigorar com a 

seguinte redação:
Art. 3º As ações programáticas relativas a Deficiência Cognitiva, 

assim como as questões a ela ligada serão definidas em normas técnicas 
a serem elaboradas segundo critérios e diretrizes, estabelecidas nesta 
Lei, garantida a participação de entidades e profissionais envolvidos 
com a questão, universidade pública e sociedade civil.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Presente Projeto de Lei, alteração da Lei Estadual n° 
11.718/2022, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre as políticas 
de diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional para pessoas 
com Deficiência Cognitiva no Estado do Maranhão, visa ampliar a 
obrigatoriedade da legislação vigente para pessoas com deficiência 
intelectual (ou cognitiva). 

Essas alterações irão assegurar mais direitos ao grupo pessoas 
com impedimentos intelectuais. Sabemos que, a deficiência cognitiva 
não é uma doença, e sim uma condição inerente à pessoa, que possui 
uma série de direitos garantidos por lei.

Todavia, o fato é que, as barreiras sociais para a inclusão de uma 
pessoa com impedimentos intelectuais permeiam todas as esferas da 
vida pública.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas 
gerais para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua 
efetiva integração social, determinando que cabe ao poder público e 
seus órgãos assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos 
básicos, inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, 
à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros 
que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 
pessoal, social e econômico.

Outrossim, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 
seu artigo 7°, a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência.

Do mesmo modo, a Lei Federal nº 13.438 de 26 de abril de 2017, 
altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), tornou obrigatória a adoção, pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), de protocolo que estabeleça padrões para a avaliação de 
riscos ao desenvolvimento psíquico das crianças.

Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de 
assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades 
que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de 
educação sanitária para pais, educadores e alunos.

[...]
§ 5 º É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus 

primeiros dezoito meses de vida, de protocolo ou outro instrumento 
construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta 
pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu 
desenvolvimento psíquico.

Dessa forma, o diagnóstico nos primeiros dias de vida traz 
benefícios ao bebê e a família, bem como é de suma importância para 
a saúde pública. Ao lado disso, é de extrema relevância as diretrizes 
mencionadas na redação desta Lei, haja vista a possibilidade de 
diagnóstico precoce da síndrome e o tratamento apropriado. 

É válido destacar que, pessoas com deficiência cognitiva precisam 
de serviços de saúde que propiciem um tratamento qualificado, sendo 
essencial o apoio à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e científico, 
visando a capacitação dos profissionais multidisciplinares.

Ressalta-se que, a atuação do Estado é importante para promover 
o desenvolvimento ideal e o bem-estar da pessoa com deficiência 
intelectual, sendo as políticas de diagnóstico precoce e o atendimento 
multiprofissional fundamentais para a sua qualidade de vida. 

Não obstante, ressalta-se entre outros aspectos, que o 
desenvolvimento e a participação da família das pessoas com 
deficiência intelectual na definição e controle das ações e serviços de 
saúde é muito importante, pois é ela que proporciona as estruturas para 
que eles possam se inserir no ambiente social.



  20       QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 20
A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem como um de 

seus fundamentos o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, 
que se aplica para todos os brasileiros sem exceção, incluindo-se neste 
contexto, as pessoas com deficiência cognitiva. Outrossim, o art. 3°, IV, 
enfatiza a promoção do bem de todos.

Assim, quanto à competência, a presente lei dispõe, 
essencialmente, sobre a proteção e defesa da saúde, bem como a 
integração das pessoas com deficiência, nos termos do art. 24, XII e 
XIV, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: [...] XII - previdência social, 
proteção e defesa da saúde; XIV - proteção e integração social das 
pessoas portadoras de deficiência; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente legislação, 
consolida os direitos previstos na Constituição às pessoas com 
deficiência cognitiva. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 353 /2022

Altera a redação e ementa da Lei nº 
11.719/2022, de 12 de maio de 2022, que 
dispõe sobre as diretrizes para a implanta-
ção do Programa Censo de Pessoas com 
DI – Deficiência Intelectual - e de seus fa-
miliares, e dá outras providências.

Art. 1º Fica alterado a ementa da Lei nº 11.719/2022, de 12 de 
maio de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Dispõe sobre as diretrizes para a implantação do Programa 
Censo de Pessoas com DI – Deficiência Intelectual - e de seus familia-
res, e dá outras providências.”

Art.2º O caput do artigo 1º da Lei nº 11.719/22 passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam criadas diretrizes para a implantação do Progra-
ma Censo de Pessoas com Deficiência Intelectual (DI) e de seus fami-
liares e seu cadastramento, com objetivo de identificar, mapear e ca-
dastrar o perfil socioeconômico e ético-cultural das pessoas com DI e 
seus familiares, com vistas ao direcionamento das políticas públicas de 
saúde, educação, trabalho e lazer no âmbito do Estado do Maranhão.”

Art. 3º O artigo 2º e incisos da Lei nº 11.719/22 passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 2º Com os dados obtidos por meio da realização do Censo 
de Pessoas com DI e seus familiares, será elaborado um cadastro, que 
deverá conter:

I - informações necessárias para contribuir com a qualificação, 
a quantificação e a localização de pessoas com DI e seus familiares;

II - informações sobre o grau de escolaridade, nível de renda, 
raça e profissão de pessoas com DI e seus familiares.”

Art. 4º O artigo 3º da Lei nº 11.719/22 passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3º O Poder Público poderá assegurar que o Programa 
Censo de Pessoas com DI e de seus familiares e seu cadastramento, 
realizar-se-á a cada 4 (quatro) anos, podendo dispor de mecanismos de 
atualização mediante auto cadastramento.”

Art. 5º O artigo 4º e parágrafos da Lei nº 11.719/22 passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º O Poder Público poderá, através do sistema de geren-
ciamento e mapeamento dos dados, contemplar em sua composição, 
ferramentas de pesquisa básica e de pesquisa ampla, abrangendo os 
cruzamentos de informações quantitativas necessárias à articulação e 
às formulações de políticas públicas, para manuseio dos demais órgãos 
do Poder Público, previamente autorizados.

§ 1º Os dados obtidos por meio do Censo de Pessoas com DI e 

de seus familiares e seu cadastramento são inalteráveis e deverão ser 
transpostos para o sistema de banco de dados dos órgãos autorizados 
mencionadas no caput;

§ 2º As estatísticas do cadastro deverão estar disponíveis, 
preservando-se os direitos invioláveis de sigilo, a fim de proteger às 
pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, não podendo ser 
objeto de certidão ou servir de prova em processo administrativo, fiscal 
ou judicial, objetivando assegurar a confidencialidade e o respeito à 
privacidade das pessoas com DI e seus familiares;

§ 3º Os dados do Programa Censo de Pessoas com DI e seus 
familiares e o seu cadastramento poderão ser compartilhados com 
órgãos públicos que atuem nas áreas da saúde, educação e pesquisa, 
desde que justificada a necessidade pelo requerente, que deverá assinar 
termo de responsabilidade quanto ao uso dos dados compartilhados.

§ 4º O Poder Público poderá realizar convênios e cooperação 
técnica com entidades públicas e particulares, caso necessário, para o 
provimento do diagnóstico, para prestarem informações ao Programa 
Censo de Pessoas com DI e seus Familiares e o seu cadastramento, 
para fins de estatística e cadastramento da pessoa com DI e seus 
familiares.”

Art. 6º O artigo 5º da Lei nº 11.719/22 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 5º Poderá o Poder Público empreender estudos para de-
senvolver outros indicadores de forma a subsidiar com estatísticas a 
melhoria da qualidade no tratamento da pessoa com DI, como por 
exemplo, informando a quantidade de profissionais especialistas dispo-
níveis e imprescindíveis ao tratamento multidisciplinar da deficiência 
intelectual como neurologista, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, 
psicopedagogo, educador físico etc., que atendem na rede pública e 
privada de forma georreferenciada (capital, regiões metropolitanas e 
regiões administrativas), dessa forma, com dados estatísticos a respeito 
do déficit de profissionais especialistas visando uma solução futura por 
meio de políticas públicas de incentivo específico.”

Art. 7º O artigo 6º da Lei nº 11.719/22 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 6º O Poder Público poderá promover cursos de capacitação 
para realização do Programa Censo de Pessoas com DI – Deficiência 
Intelectual - e de seus familiares, e o seu cadastramento, devendo este 
ser orientado por entidades representativas do segmento de pessoas 
com DI e equipe multidisciplinar composta por: psicólogo, assistente 
social, psicopedagogo, fonoaudiólogo, neurologista, enfermeiro e psi-
quiatra.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Presente Projeto de Lei, alteração da Lei Estadual n° 
11.719/2022, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para 
a implantação do Programa Censo de Pessoas com DI – Deficiência 
Intelectual - e de seus familiares, e dá outras providências, visa ampliar 
a obrigatoriedade da legislação vigente para pessoas com deficiência 
intelectual (ou cognitiva). 

Essas alterações irão assegurar mais direitos ao grupo pessoas 
com impedimentos intelectuais. Sabemos que, a deficiência cognitiva 
não é uma doença, e sim uma condição inerente à pessoa, que possui 
uma série de direitos garantidos por lei.

Todavia, o fato é que, as barreiras sociais para a inclusão de uma 
pessoa com impedimentos intelectuais permeiam todas as esferas da 
vida pública.

Dessa forma, a presente lei objetiva realizar o levantamento por 
meio de pesquisa específica que identificará quantos são e onde estão as 
pessoas com síndrome de Down para, então, desenvolver e aprimorar 
políticas públicas.
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Ressalta-se que, a atuação do Estado na primeira infância é im-

portante para promover o desenvolvimento ideal e o bem-estar das pes-
soas com síndrome de Down, sendo o monitoramento fundamental para 
a qualidade de vida. 

É sabido que o Programa proposto possibilitará a identificação 
de pessoas com deficiência cognitiva e suas famílias, pois recebe 
informações relevantes, serviços, referências, apoio prático de acordo 
com suas necessidades individuais e as intervenções psicossociais, tais 
como o tratamento comportamental e programas de treinamento de 
habilidades para pais e outros cuidadores, reduzindo as dificuldades e 
as desigualdades no comportamento social, com impacto positivo no 
bem-estar. 

Outrossim, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiên-
cia, em seu artigo 9°, enfatiza o atendimento prioritário da pessoa com 
deficiência, o que lhe garante o atendimento em todas as instituições e 
serviços de atendimento ao público e a disponibilização de recursos, 
tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em 
igualdade de condições.

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem como um de seus 
fundamentos o direito à dignidade da pessoa humana, que se aplica para 
todos os brasileiros sem exceção, incluindo-se neste contexto, as pes-
soas com síndrome de Down. Ademais, o art. 3°, IV, enfatiza a promo-
ção do bem de todos.

Assim, quanto à competência, a presente lei dispõe, essencial-
mente, sobre a proteção, defesa da saúde e integração social das pessoas 
com deficiência cognitiva, nos termos do art. 24, XII e XIV, da Cons-
tituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: [...]; IX - educação, cultura, ensino, 
desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiên-
cia; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente legislação, 
consolida os direitos previstos na Constituição às pessoas com deficiên-
cia cognitiva. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 354 /2022

Altera a redação e ementa da Lei 
nº 11.732/2022, de 26 de maio de 2022, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
hospitais, públicos a proceder ao registro 
e a comunicação imediata de recém-
nascidos com Síndrome de Down às 
instituições e associações especializadas 
que desenvolvem atividades com pessoas 
com deficiência no Estado do Maranhão, e 
dá outras providências.

Art. 1º Fica alterado a ementa da Lei nº 11.732, de 26 de maio de 
2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, públicos a 
proceder ao registro e a comunicação imediata de recém-nascidos 
com Síndrome de Down às instituições e associações especializadas 
que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no Estado do 
Maranhão, e dá outras providências.”

Art.2º O caput do artigo 1º da Lei nº 11.732/22 passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam os hospitais públicos, no âmbito do Estado do 
Maranhão, obrigados a proceder a comunicação do nascimento 
de crianças com Deficiência Cognitiva às instituições, entidades e 
associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas 
com deficiência, mediante autorização expressa dos pais dos recém-

nascidos.”
Art. 3º O artigo 2º e incisos I, II, V e VII da Lei nº 11.719/22 

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º A imediata comunicação prevista nesta Lei, após 

diagnosticada a Deficiência Cognitiva, tem como objetivos:
I - impedir diagnóstico tardio, contribuindo para que o 

diagnóstico dos bebês com deficiência cognitiva seja rapidamente 
identificado e comunicado; 

II - afastar o estímulo tardio, garantindo mais influências 
positivas no desempenho e no potencial dos primeiros anos de vida, 
para o desenvolvimento motor e intelectual mais rápido das crianças 
com Deficiência Cognitiva; 

[...]
V - certificar atendimento, por intermédio de aconselhamento 

genético, para ajudar a criança com Deficiência Cognitiva e sua 
família, favorecendo as possibilidades de tratamento humano com 
vistas à promoção de estilos de vida saudável, incluindo alimentação, 
higiene, sono e prática de exercício, de saúde física, mental e afetiva no 
seio familiar e contexto social;

[...]
VII - garantir o direito das crianças com Deficiência Cognitiva de 

receber atendimento adequado para promover o seu desenvolvimento 
integral, tendo suas potencialidades, características e individualidades 
reconhecidas e respeitadas.”

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Presente Projeto de Lei, alteração da Lei Estadual n° 
11.732/2022, de 26 de maio de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
dos hospitais, públicos a proceder ao registro e a comunicação 
imediata de recém-nascidos com Síndrome de Down às instituições e 
associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas 
com deficiência no Estado do Maranhão, e dá outras providências, 
visa ampliar a obrigatoriedade da legislação vigente para pessoas com 
deficiência intelectual (ou cognitiva). 

Essas alterações irão assegurar mais direitos ao grupo pessoas 
com impedimentos intelectuais. Sabemos que, a deficiência cognitiva 
não é uma doença, e sim uma condição inerente à pessoa, que possui 
uma série de direitos garantidos por lei.

Todavia, o fato é que, as barreiras sociais para a inclusão de uma 
pessoa com impedimentos intelectuais permeiam todas as esferas da 
vida pública.

Dessa forma, a presente lei objetiva impedir um diagnóstico tardio 
e o desconhecimento prévio dos nascidos com deficiência cognitiva 
no Estado do Maranhão, ajudando assim a garantir a identificação e o 
atendimento precoce, facilitando as ações para o estímulo mais rápido e 
maior oportunidade de desenvolvimento futuro. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem como um de seus 
fundamentos a dignidade da pessoa humana, que se aplica para todos 
os brasileiros sem exceção, incluindo-se neste contexto, as pessoas com 
deficiência cognitiva. Outrossim, o art. 3°, IV, enfatiza a promoção do 
bem de todos.

Ademais, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 
em seu artigo 9°, enfatiza o atendimento prioritário da pessoa com 
deficiência, o que lhe garante o atendimento em todas as instituições 
e serviços de atendimento ao público e a disponibilização de recursos, 
tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em 
igualdade de condições.

Neste passo, é necessário estimular, ensinar, motivar e 
transformando-os em conhecimento e aprendizagem. A ajuda de 
profissionais multidisciplinares, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas 
e terapeutas ocupacionais, é fundamental nesta etapa, pois eles 
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vão analisar em que áreas a criança pode estar passando por dificuldades 
para criar um programa de apoio.

Assim, quanto à competência, a presente lei dispõe, 
essencialmente, sobre a proteção e defesa da saúde, bem como a 
integração das pessoas com deficiência, nos termos do art. 24, XII e 
XIV, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: [...]; IX - educação, cultura, ensino, 
desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
[...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente legislação, 
consolida os direitos previstos na Constituição às pessoas com 
deficiência cognitiva. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de julho de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

MOÇÃO Nº 019 /2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno, so-
licitamos o envio de Moção de Pesar, pelo falecimento do Procurador 
de Justiça aposentado, Dr. Reinaldo Campos Castro, pai do Promotor 
de Justiça Reinaldo Campos Castro Júnior, pelo seu falecimento no dia 
19/07/2022.

Quero externar nossos sentimentos, e nossa solidariedade à famí-
lia e aos amigos do Dr. Reinaldo Campos.

Neste momento de dor este poder legislativo, expressa sua imen-
sa gratidão ao Procurador aposentado desejando que descanse em paz, 
ao lado do nosso bom Deus. Transmita-se o teor desta à família enluta-
da, por intermédio da esposa, filhos, netos e amigos. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de julho 
de 2022. - Neto Evangelista - Deputado Estadual 

REQUERIMENTO Nº 200 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro seja enviado 
ofício ao Secretário de Saúde do Estado, Senhor Tiago José Mendes 
Fernandes, solicitando que seja encaminhado a esta casa os dados 
referentes ao combate à COVID-19 no município de São José de 
Ribamar/MA, foram noticiadas em diversos blogs, que os dados repas-
sados ao Governo do Estado foram fraudados, por tanto é de interesse 
da sociedade que a Secretaria de Saúde, encaminhe a esta casa os dados, 
para que não haja dúvidas quanto a veracidade dos mesmos.

Conforme publicação em rede social (instagram) do município 
de São José de Ribamar em 09/07/2022, onde os dados informados não 
condizem com os dados publicados diariamente nos Boletins Epide-
miológicos da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, faz-se ne-
cessário a demonstração de dados extraídos do Sistema de Notificação 
Covid 19 Maranhão (SNC 19 MA), que é o sistema oficial de notifica-
ção de casos de Covid 19 do estado.

Destacamos ainda que os dados do município de São José de Ri-
bamar que foram veiculados na mídia (instagram) (542 casos) não são 
dados condizentes com os que são registrados no sistema de Notificação 
Covid 19 MA.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 12 de julho de 2022. - Jota Pinto - De-
putado Estadual - PODE

REQUERIMENTO Nº 201 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, I, e 174 do Regimento 
Interno desta Assembleia Legislativa, requeiro a Vossa Excelência, 
que após ouvida a Mesa, seja realizada Audiência Pública, a ser 
promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias, para tratar sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) que 
atinge crianças ludovicenses e para debater sobre possíveis abusos que 
vêm ocorrendo em escolas de São Luís. 

O autismo é tratado como uma deficiência com atraso nas 
aptidões na comunicação, socialização, adaptativas e ocupacionais 
que interferem no desenvolvimento dessas pessoas. Amparados pelas 
leis nº 12.764/2012 e nº 13.146/2015, que dispõem e garantem os 
direitos dessas pessoas, muitos não as conhecem e, por isso, a falta de 
informação gera inúmeros conflitos na busca por melhores condições 
na qualidade de vida dos autistas e, também, dos pais, familiares e 
responsáveis. 

Ressalta-se que nos últimos meses foi veiculado pela imprensa 
ludovicense relatos de agressões e maus tratos em crianças com TEA, 
tanto por parte de escolas, planos de saúde e demais prestadores de 
serviços. 

Dessa forma, com o objetivo de garantir a defesa dos direitos 
de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e diante de tais 
casos, se faz mais do que necessário um amplo debate com especialistas 
e a sociedade em geral, para tratar sobre o assunto.

Como sugestão, deverão ser convidados representantes do 
Ministério Público (MPMA), da Defensoria Pública do Estado (DPE/
MA), Serviços Públicos (MOB), da Ordem dos Advogados do Brasil no 
Maranhão (OAB-MA), da Comissão dos Direitos dos Autistas (OAB/
MA), Associações das Escolas Públicas e Privadas, Associação de 
Amigos do Autista do Maranhão e demais entidades.

Assim, por todos esses motivos e por estar dentro dos limites de 
iniciativa e competência do Poder Legislativo, solicitamos o apoio dos 
demais deputados para o êxito deste importante projeto.

                    
Plenário Deputado Nagib Haickel, Assembleia Legislativa do 

Estado do Maranhão, em 02 de agosto de 2022. - Neto Evangelista - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 202 /2022.

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, re-
queiro a Vossa Excelência que após ouvido o plenário, seja realizado 
Sessão Solene no dia 01 de setembro do corrente, para a entrega da Me-
dalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao arcebispo emérito 
de São Luís Dom José Belisário da Silva.

Plenário Deputado Nagib Haickel em São Luís 27 de julho de 
2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 203 /2022.

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, re-
queiro a Vossa Excelência que após ouvido o plenário, seja realizado 
Sessão Solene no dia 15 de setembro do corrente, para a entrega do 
Título de Cidadão Maranhense, ao Coronel Sérgio Henrique Lopes 
Rendeiro, comandante do 24° Batalhão de Infantaria de Selva.

Plenário Deputado Nagib Haickel em São Luís 27 de julho de 
2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL
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REQUERIMENTO Nº 207 /22

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, após ma-
nifestação do Plenário, que seja discutido e votado em Regime de Ur-
gência, em uma Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a apro-
vação deste requerimento, o Projeto de Lei nº  356  /22 , de autoria da 
Defensoria Pública do Maranhão .

.
Plenário Nagib Haickel , em 03 de agosto de 2022. - Neto Evan-

gelista - Deputado Estadual -  César Pires -  Deputado Estadual. 

INDICAÇÃO Nº 4987 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito Joselândia, o Sr. Raimundo da Silva Santos e ao 
Secretário Municipal de Educação, o Sr. Eder Amador Rodrigues, 
solicitando a análise de viabilidade orçamentária e financeira da clima-
tização e construção de um laboratório de informática na Escola Muni-
cipal Antônio Mendes Pereira.

Pois, segundo os relatos dos estudantes, a ausência de climatiza-
ção tem dificultado o dia-a-dia na escola, além da falta de um local para 
o desenvolvimento para atividades de informática, impossibilitando a 
evolução das crianças e adolescentes que ali estudam.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de julho de 2022 - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4988 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expedien-
te ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cesar de Souza 
Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção da 
Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário Mu-
nicipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. 
André Luiz de Oliveira Cruz, à Secretária de Estados das Cidades 
e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Gover-
nador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise da via-
bilidade de serviços de infraestrutura nas seguintes ruas no bairro Vila 
Sarney Filho, CEP: 65110-000:

•	 Rua 05;
•	 Rua 06;
•	 Rua 07;
•	 Rua 08.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 

causados em decorrência da falta de pavimentação asfáltica, dificultan-
do a vida daqueles que vivem na região.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de julho de 2022 - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4989 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expedien-
te ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cesar de Souza 
Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção da 
Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário Mu-
nicipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. 
André Luiz de Oliveira Cruz, à Secretária de Estados das Cidades 
e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governa-
dor do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise da viabili-
dade de serviços de infraestrutura na Rua Signo de Câncer, Residencial 
Nova Era, São José de Ribamar/MA, CEP: 65110-000.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de pavimentação asfáltica, dificultan-
do a vida daqueles que vivem na região.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de julho de 2022 - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4990 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando serviços de pavi-
mentação asfáltica e iluminação pública nos seguintes locais, no bairro 
Marly Abdalla, CEP: 651300-000:

•	 Avenida Edson Lobão;
•	 Avenida Pedra Branca;
•	 Travessa São João.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 

causados em decorrência da falta de infraestrutura nas ruas, dificultando 
a vida daqueles que vivem na região. 

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de julho de 2022 - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4991 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de in-
fraestrutura, tais como pavimentação asfáltica e esgotamento sanitário 
na Rua da Alegria, Quebra Pote, São Luís/MA, com objetivo de dar fim 
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aos transtornos causados aos moradores locais. 

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de julho de 2022 - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4992 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expedien-
te ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cesar de Souza 
Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção da 
Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário Mu-
nicipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. 
André Luiz de Oliveira Cruz, à Secretária de Estados das Cidades 
e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Gover-
nador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise da via-
bilidade de serviços de pavimentação asfáltica na Rua 01, Trizidela da 
Maioba, São José de Ribamar/MA, CEP: 65110-000.

Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos 
causados em decorrência da falta de pavimentação asfáltica, dificultan-
do a vida daqueles que vivem na região.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de julho de 2022 - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4993 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, que seja encaminhado ex-
pediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, a Secretária de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise 
de viabilidade de serviços de infraestrutura na Rua 25 e Av. Chico Men-
des, Cidade Verde, Paço do Lumiar/MA.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de julho de 2022 - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4994 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expedien-
te ao Prefeito de São Vicente de Ferrer, o Sr. Adriano Freitas, ao 
Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. Demas Silva Frazão, 
à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, a 

Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos 
Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de infraestru-
tura no Bairro Ponta Grossa, município de São Vicente de Ferrer, CEP: 
65220-000.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de julho de 2022 - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4995 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise da viabilidade de serviços de 
infraestrutura na Travessa Bom Jesus, Rio Anil, São Luís/MA.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de julho de 2022 - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4996 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Carlos Bran-
dão e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Silvio 
Mesquita, solicitando serviços de policiamento no Residencial Valean, 
nesta cidade,  pois, segundo relatos dos moradores, não há policiamento 
no bairro citado, causando significativa insegurança.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de julho de 2022 - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4997 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de recapeamento asfáltico na 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                 QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022 25
Avenida Mar e Sol, Sol e Mar, São Luís/MA.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de julho de 2022 - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4998 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de 
Souza Matos, ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Ser-
viços Públicos e Urbanismo, o Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao 
Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, o Sr. 
Urubatan Lima, ao Secretário de Estado de Esportes e Lazer, o Sr. 
Naldir Vale, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a limpeza da praça do Cohatrac V, São 
José de Ribamar/MA, CEP: 65110-000.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de julho de 2022 - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4999/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de João Lisboa, Senhor Vilson 
Soares Ferreira Lima, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5000/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Luís Domingues, Senhor 
Gilberto Braga Queiroz, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5001/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5002/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jatobá, Senhor Carlos Roberto 
Ramos da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5003/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lajeado Novo, Senhora Ana Léa 
Barros Araújo, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5004/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Junco do Maranhão, Senhor 
Antônio Rodrigues do Nascimento Filho, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO 
AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer 
nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento 
eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5005/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
Almeida, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disse-
minação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização 
da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnós-
tico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
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to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5006/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO 
AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer 
nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento 
eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5007/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5008/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago do Junco, Senhora Maria 
Edina Alves Fontes, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à 
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5009/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jenipapo dos Vieiras, Senhor 
Arnobio de Almeida Martins, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade
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A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 

não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5010/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5011/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa do Mato, Senhor Ale-
xssandre Guimarães Duarte, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 

mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5012/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago da Pedra, Senhora Maura 
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5013/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Lima Campos, Senhora Dirce 
Prazeres Rodrigues, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à 
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
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tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5014/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, Senhora Maria 
Deusa Lima Almeida, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5015/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Senhor 

Raimundo Nonato Carvalho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5016/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões do Norte, Senhor Soli-
mar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5017/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5018/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Monção, Senhora Klautenes 
Deline Oliveira Nussrala, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5019/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Milagres do Maranhão, Senhor 
José Augusto Cardoso Caldas, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5020/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões, Senhor Fernandinho 
Araújo Coutinho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à 
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5021/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, Senhor Lin-
domar Lima de Araújo, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5022/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5023/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mirinzal, Senhor Amaury San-
tos Almeida, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5024/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Senhor Ruzinal-
do Guimarães de Melo, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5025/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Miranda do Norte, Senhora 
Angélica Maria Sousa Bonfim, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5026/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Mirador, Senhora Maria 
Domingas Gomes Cabral Santana, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 

indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5027/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Matinha, Senhora Linielda 
Nunes Cunha, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5028/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Montes Altos, Senhor Domingos 
Pinheiro Cirqueira, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à 
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
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desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5029/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pedro do Rosário, Senhor Do-
mingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5030/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício à Excelentíssima Prefeita de Pinheiro, Senhora Ana Paula Lo-
bato, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a dissemi-
nação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da 
população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico 
precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-

rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5031/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Olinda Nova do Maranhão, 
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando a adoção 
de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO 
AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer 
nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento 
eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5032/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Olho D’Água das Cunhãs, 
Senhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
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taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5033/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco Castro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5034/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 

mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5035/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nina Rodrigues, Senhor 
Raimundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5036/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Poção de Pedras, Senhor Fran-
cisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
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e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5037/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Franco, Senhor Deocli-
des Antônio Santos Neto Macedo, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5038/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pirapemas, Senhor Luis Fer-
nando Abreu Cutrim, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5039/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pio XII, Senhor Aurélio Pereira 
de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disse-
minação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização 
da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnós-
tico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5040/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Pedreiras, Senhora Vanessa dos 
Prazeres Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5041/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulo Ramos, Senhor Adailson 
do Nascimento Lima, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5042/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulino Neves, Senhor Raimun-
do de Oliveira Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à 
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5043/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons, Senhor Enoque 
Ferreira Mota Neto, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à 
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5044/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Palmeirândia, Senhor Edilson 
Campos Gomes de Castro Júnior, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5045/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Paraibano, Senhora Vanessa 
Queiroz Furtado Ferro, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 

indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5046/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Passagem Franca, Senhor 
Marlon Saba de Torres, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5047/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão, 
Senhora Iracy Mendonça Weba, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
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mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5048/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peritoró, Senhor Josué Pinho da 
Silva Júnior, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5049/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Penalva, Senhor Ronildo 
Campos Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-

mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5050/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Médici, Senhor 
Janilson dos Santos Coelho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5051/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Maria 
Paula Azevedo Desterro, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                 QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022 39
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5052/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pindaré-Mirim, Senhor 
Alexandre Colares Bezerra Júnior, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5053/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de 
Jesus Soares, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-

gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5054/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Vargas, Senhora Fa-
biana Rodrigues Mendes, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5055/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Sarney, Senhora 
Valéria Moreira Castro, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
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à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5056/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra, Senhor Rai-
mundo Alves Carvalho, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5057/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-

do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Juscelino, Senhor 
Pedro Paulo Cantanhede Lemos, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5058/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Luzia, Senhora Francilene 
Paixão Queiroz, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5059/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Inês, Senhor Luis Felipe 
Oliveira de Carvalho, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5060/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Helena, Senhor Zezildo 
Almeida Júnior, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5061/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Filomena do Maranhão, 
Senhor Salomão Barbosa de Sousa, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5062/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício à Excelentíssima Prefeita de Sambaíba, a Senhora Maria de 
Fátima Ribeiro Dantas, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5063/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Ribamar Fiquene, Senhora Coci-
flan Silva do Amarante, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5064/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Riachão, Senhor Ruggero Feli-
pe Menezes dos Santos, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5065/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Raposa, Senhor Eudes da Silva 
Barros, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disse-
minação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização 
da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnós-
tico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5066/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Primeira Cruz, Senhor Ronilson 
Araújo Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
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indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5067/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Rosário, Senhor José Nilton 
Pinheiro Calvet Filho, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5068/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Rico do Maranhão, 
Senhor Aldene Nogueira Passinho, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5069/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Pedro da Água Branca, Se-
nhora Marília Gonçalves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5070/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Pedro dos Crentes, Senhor 
Lahesio Rodrigues do Bonfim, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
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manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5071/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo das Mangabei-
ras, Senhor Accioly Cardoso Lima e Silva, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO 
AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer 
nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento 
eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5072/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo do Doca Bezer-
ra, Senhor Seliton Miranda de Melo, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5073/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Roberto, Senhora Danielly 
Coelho Trabulsi Nascimento, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5074/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Vicente Ferrer, Senhor 
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Adriano Machado de Freitas, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5075/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João Batista, Senhor Emer-
son Lívio Soares Pinto, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5076/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Carú, Senhor An-
tônio Bruno Cardoso dos Santos, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5077/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís Gonzaga do 
Maranhão, Senhor Francisco Pedreira Martins Júniorsolicitando a 
adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha 
JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca 
do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um 
tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5078/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus do Maranhão, Se-
nhor Ivo Rezende Aragão, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente 
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5079/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de Albuquerque, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5080/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de São João do Sóter, Senhora 
Joserlene Siva Bezerra de Araújo, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5081/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos, Senhor 
Alexandre Magno Pereira Gomes, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
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indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5082/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, e ao Secretário Municipal so-
licitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da 
campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da popula-
ção acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce 
para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5083/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José dos Basílios, Senhor 
Creginaldo Rodrigues de Assis, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-

rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5084/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5085/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Francisco do Maranhão, 
Senhor Adelbarto Rodrigues Santos, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
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taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5086/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Luzia do Paruá, Senhor 
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5087/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Rita, Senhor Hilton Gon-
çalo de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 

Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5088/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bernardo, Senhor João Igor 
Vieira Carvalho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscien-
tização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do 
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5089/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Benedito do Rio Preto, Se-
nhor Wallas Gonçalves Rocha, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
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e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5090/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bento, Senhor Carlos Dinho 
Penha, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disse-
minação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização 
da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnós-
tico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5091/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-

do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Antônio dos Lopes, 
Senhor Emanuel Lima de Oliveira, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5092/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Amaro do Maranhão, 
Senhor Leandro Oliveira da Silva, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5093/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santana do Maranhão, 
Senhor Mário José Melo Santiago, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5094/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingo do Maranhão, 
Senhor Kleber Alves de Andrade, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO 
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos 
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e 
assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5095/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Quitéria do Maranhão, 
Senhora Sâmia Coelho Moreira Carvalho, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO 
AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer 
nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento 
eficaz e assertivo.

Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncoló-
gicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas. 
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura.  Embora seja 
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o 
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro, 
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta 
taxa de letalidade

A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico, 
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primá-
rios ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos 
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer 
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do expos-
to, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5096/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÍTIO NOVO, ANTO-
NIO COELHO RODRIGUES solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
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por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5097/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SUCUPIRA DO NOR-
TE, MARCONY DA SILVA DOS SANTOS solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5098/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SUCUPIRA DO RIA-
CHÃO, WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Se-
gurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei 
federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 

direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5099/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO TASSO FRAGOSO, 
ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5100/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO TIMBIRAS, 
ANTONIO BORBA LIMA solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cidada-
nia – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2007
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A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-

tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5101/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SERRANO DO MA-
RANHÃO, VALDINE DE CASTRO CUNHA solicitando que apre-
cie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 
11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5102/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO RAIMUNDO DO 
DOCA BEZERRA, SELITON MIRANDA DE MELO, solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Se-
gurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei 
federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5103/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO ROBERTO, DA-
NIELLY COELHO TRABULSI NASCIMENTO, solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                 QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022 53
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5104/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO VICENTE FER-
RER, ADRIANO MACHADO DE FREITAS, solicitando que apre-
cie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 
11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5105/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SATUBINHA, OR-
LANDO PIRES FRANKLIN, solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 

Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5106/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SENADOR ALEXAN-
DRE COSTA, ORLANDO MAURO SOUSA AROUCHE, solicitan-
do que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei 
federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5107/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO URBANO SANTOS, 
CLEMILTON BARROS ARAÚJO solicitando que aprecie a possi-
bilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
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DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5108/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO VARGEM GRANDE, 
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARROS solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5109/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO VIANA, CARLOS 
AUGUSTO FURTADO CIDREIRA solicitando que aprecie a possi-
bilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5110/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO VILA NOVA DOS 
MARTÍRIOS, JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO  solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Se-
gurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei 
federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
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por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5111/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO VITÓRIA DO MEA-
RIM, RAIMUNDO NONATO EVERTON SILVA solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5112/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO VITORINO FREIRE, 
LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE solicitando que apre-
cie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 
11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 

Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5113/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO ZÉ DOCA, MARIA 
JOSENILDA CUNHA RODRIGUES solicitando que aprecie a possi-
bilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5114/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO TURIAÇU, EDESIO 
JOAO CAVALCANTI solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
– PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OU-
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A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5115/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO MATEUS DO 
MARANHÃO, IVO REZENDE ARAGAO, solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5116/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO PEDRO 
DA ÁGUA BRANCA, MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA 
CAMPOS, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Pro-
grama Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONAS-
CI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 
2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5117/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO PEDRO DOS 
CRENTES, ROMULO COSTA ARRUDA, solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 
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A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 

por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5118/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO RAIMUNDO 
DAS MANGABEIRAS, ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacio-
nal de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos mol-
des da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5119/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO TUTÓIA, RAIMUNDO 
NONATO ABRAÃO BAQUIL solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-

mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5120/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO JOÃO DO PA-
RAÍSO, ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE, solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5121/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO JOÃO DO SO-
TER, JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAÚJO, solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Se-
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gurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei 
federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5122/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO ROSÁRIO, JOSE NIL-
TON PINHEIRO CALVET FILHO solicitando que aprecie a possi-
bilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5123/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SAMBAÍBA, MARIA 
DE FÁTIMA RIBEIRO DANTAS solicitando que aprecie a possibi-
lidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5124/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SANTA FILOMENA 
DO MARANHÃO, SALOMÃO BARBOSA DE SOUSA solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Se-
gurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei 
federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
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diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5125/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO JOÃO DOS PA-
TOS, ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES, solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5126/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO JOSÉ DE 
RIBAMAR, JULIO CESAR DE SOUSA MATOS, solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 

direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5127/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO JOSÉ DOS BA-
SÍLIOS, CREGINALDO RODRIGUES DE ASSIS, solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5128/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO LUÍS GONZA-
GA DO MARANHÃO, FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JU-
NIOR, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos 
moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
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tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5129/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO LUÍS, EDUARDO 
SALIM BRAIDE, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRO-
NASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO 
DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5130/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO BENTO, 
CARLOS DINO PENHA, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cidada-
nia – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5131/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO DOMINGOS DO 
AZEITÃO, LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR, so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional 
de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da 
lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5132/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO DOMINGOS DO 
MARANHÃO, KLEBER ALVES DE ANDRADE, solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5133/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO FÉLIX DE BAL-
SAS, MARCIO DIAS PONTES, solicitando que aprecie a possibili-
dade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-

mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5134/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO FRANCISCO DO 
BREJÃO, EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES, solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5135/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO FRANCISCO DO 
MARANHÃO, ADELBARTO RODRIGUES SANTOS, solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Se-
gurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei 
federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.
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Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-

tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5136/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO JOÃO BATISTA, 
EMERSON LIVIO SOARES PINTO, solicitando que aprecie a pos-
sibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5137/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SÃO JOÃO DO CARÚ, 

ANTONIO BRUNO CARDOSO DOS SANTOS, solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5138/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO TIMON, DINAIR SE-
BASTIANA VELOSO DA SILVA solicitando que aprecie a possibi-
lidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
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PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5139/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO TRIZIDELA 
DO VALE, DEIBSON PEREIRA FREITAS solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5140/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO TUNTUM, FERNAN-
DO PORTELA TELES PESSOA solicitando que aprecie a possibi-
lidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5141/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SENADOR LA ROC-
QUE, BARTOLOMEU GOMES ALVES solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5142/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO PRESIDENTE JUSCE-
LINO, PEDRO PAULO CANTANHEIDE LEMOS solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
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mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5143/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO PRESIDENTE MÉDI-
CI, JANILSON DOS SANTOS COELHO solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5144/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO PRESIDENTE 
SARNEY, VALERIA MOREIRA CASTRO solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5145/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO PRESIDENTE VAR-
GAS, FABIANA RODRIGUES MENDES solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5146/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO PRIMEIRA CRUZ, 
RONILSON ARAUJO SILVA solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5147/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO RAPOSA, EUDES DA 
SILVA BARROS solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRO-
NASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO 
DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 

diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5148/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO RIACHÃO, RUGGE-
RO FELIPE MENEZES DOS SANTOS solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5149/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO RIBAMAR FIQUENE, 
COCIFLAN SILVA DO AMARANTE solicitando que aprecie a pos-
sibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
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direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5150/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SANTA HELENA, ZE-
ZILDO ALMEIDA JUNIOR solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CIRO NETO - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Inscrito o Deputado César Pires por cinco minutos, sem apartes. 
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do 

orador) - Bom dia, Senhor Presidente, Secretários Wellington do 
Curso e Ciro Neto, meus pares aqui presentes, senhores da imprensa. 

Presidente, fiz, outro dia, como sempre todos nós fazemos, exceção os 
que não fazem campanha atravessando Bacabeira, Santa Rita, passei 
três horas e trinta e oito minutos parado na BR. Ali, eu gravei um vídeo 
e joguei na mídia. Alguns blogs se apropriaram disso e publicaram. 
Confesso que pensei que tinha emitido alternativa para a superação do 
problema. Ledo engano meu. Ontem recebo telefonemas e mensagens 
no Instagram de que a situação vem piorando. Passam- se quatro horas, 
e o que é pior, desorganização total na BR-135 entre Bacabeira e Santa 
Rita. Tudo isso por uma recomposição asfáltica que está sendo feita pelo 
Exército. Você é contra o progresso? Claro que não. Quantas outras não 
foram feitas ao longo do tempo sem os prejuízos que estão sendo dados 
agora ali pelo Exército? Colocam neófitos, pessoas despreparadas, 
soldados que não tenho a menor expertise nem orientação de como 
agir na trafegabilidade e empanturra de carros e o que é pior, tanto 
o acostamento do lado direito como as duas vias obstruídas e o 
acostamento do lado esquerdo também. A pergunta que não quer calar 
é a seguinte: e se vier uma ambulância com uma pessoa que precise de 
tratamento de urgência? Vão ficar pelo meio do caminho. Peca aqui o 
Exército, porque não bota ninguém para orientar os soldados, que ficam 
brincando como se ali nada estivesse acontecendo, sem conhecimento 
do papel que estão executando e o povo parado, e ontem continuou do 
mesmo jeito, me passou uma professora diz de Santa Quitéria e outra de 
São Bernardo. É muito difícil se fazer o progresso dessa forma que está 
sendo feito e olha que nós já passamos por recuperações gigantescas 
como foi o caso da duplicação dos reparos ali que foi feito inclusive 
no Campo de Perizes. Age o exército com incompetência, despreparo e 
sobretudo descaso com os transeuntes. Age, peca o DNIT que não toma 
providência nenhuma, age e peca também a PRF que deveria ser mais 
presente, porque aquilo já está acostumado a ver aquilo. Senhores, eu 
vou dizer uma coisa para vocês, é lamentável o despreparo que eu vejo 
ali das pessoas orientando os veículos, e o que é pior, do lado direito 
daqui pra lá para por completo e do lado esquerdo que vem de lá pra 
cá também parado, parado por completo, e eu fiquei filmando quase 
quinze minutos e nenhum veículo veio porque às vezes você para de 
um lado e o tráfego corre do lado oposto, o que não aconteceu, o que 
não aconteceu e nem vem acontecendo. Então, eu faço um alerta ao 
Exército que bote pessoas preparadas, que botem pessoas organizadas 
com competência, que treinem e capacitem esse povo, não foi feito 
para matar, não, ali foi feito pra poder evitar mortes. O DNIT deveria 
acompanhar mais de perto aquilo. Ou não tem a obrigação? Se você faz 
uma viagem que é normalmente uma hora e vinte minutos para Santa 
Rita você está passando cinco horas, cinco horas você está passando. 
Vi ambulâncias com aqueles alarmes que elas costumam utilizar, 
às vezes indevidamente, mas nesse caso ali devidamente, paradas, 
paradas, paradas. DNIT, socorro! Exército, bote pessoas capazes, PRF 
atua no seu mister ou então vocês vão ver daqui a pouco nós temos 
conhecimento que pessoas morreram dentro de uma ambulância, aí vai 
começar a reparar tudo, vai começar a reparar tudo. É muito difícil, 
gente, é preciso ter compreensão, é preciso começar a capacitar esse 
povo, é um soldadinho sentado com a boina na cabeça, uma máscara, 
um óculos escuro e uma placa de pare e nada mais, um bom papo, um 
telefone no ouvido e nada mais. E aí um alerta: Exército incompetente 
na trafegabilidade; PRF ausente; DNIT também ausente e pouco 
preparado para exercício da sua mister. Fica aqui o meu registro, o meu 
apelo, em nome de todos aqueles que trafegam na BR-135 no trecho 
Bacabeira/Santa Rita.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Presidente Othelino, bom dia, bom dia aos caros colegas, 
secretários presentes à Mesa, Ciro e Wellington do Curso. Eu quero 
cumprimentar os meus diletos colegas deputados e deputadas presentes 
em sessão. Também aqueles que participam remotamente, os meus 
cumprimentos, em especial o Edivaldo Holanda, que está lhe dando a 
mão, muito obrigado. Também a imprensa e a galeria. Senhor Presidente, 
ocupo a tribuna, nesta manhã, para trazer uma contestação que eu acho 
que é de todos, uma análise da convenção do PSB e de outros partidos, 
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mas quero aqui me dirigir ao partido a que pertenço, o PSB. Uma grande 
convenção foi feita, realizada no último sábado, num espaço aberto, 
um espaço público aberto na Praça João Paulo II. Realmente, foi uma 
convenção de excelência, assombrosa pela quantidade de participantes 
e que, sem dúvida nenhuma, deixou uma grande impressão. Trata-se 
de um partido histórico que ajudou a construir a democracia no Brasil 
e que ajuda a mantê-la, fortalecendo a cidadania dos brasileiros e 
dos maranhenses, em especial até pelos seus representantes aqui no 
Maranhão. Deputado Arnaldo Melo, homologadas essas candidaturas 
nessa convenção de dignos participantes, agora vão a registro. 
Nós saímos da condição de pré-candidatos, uma vez registradas as 
candidaturas, e passamos à condição de candidatos. É preciso dizer que 
o PSB tem grandes nomes no Maranhão, a começar pelo Governador 
Brandão, o Ex-governador Flávio Dino, o Deputado federal Bira do 
Pindaré, que é um grande deputado, os deputados estaduais, aqui nós 
somos nove deputados estaduais pelo PSB: Adelmo Soares, Antônio 
Pereira, Ariston, quase a Daniella, Doutor Yglésio, Cleide Coutinho, 
Duarte Júnior, Edson Araújo, Professor Marco Aurélio e Rafael Leitoa. 
Enfim, somos nove deputados estaduais que compomos o PSB. Desses, 
um está ainda na condição de pré-candidato e já candidato a deputado 
federal, mas todos nós estamos aqui nesse grande partido, todos 
participamos, com muita honra e com muito orgulho, dessa grande 
convenção. Homologadas as candidaturas, nós temos que nos dirigir ao 
povo, mas não podemos deixar de reconhecer, Deputado Roberto Costa, 
V. Ex.ª que adentra o recinto agora, que essa foi a maior convenção 
que o Maranhão já viu, pelo menos a convenção das convenções que 
eu participei. Neto Evangelista, essa convenção, sem dúvida nenhuma, 
pelos analistas deste ano, teve mais que o dobro da segunda convenção 
que foi realizada em participação, mais que o dobro da população foi 
realizada no Maranhão este ano. É isto que os analistas hoje dizem 
aqui no Maranhão e, em especial, em São Luís. Eu quero dizer, me 
dirigir, especialmente, a duas figuras importantes do partido, primeiro 
ao Governador Brandão. Nós não esperamos do Governador Brandão, 
pelo menos eu, e acredito que as lideranças políticas conscientes não 
esperam que o Governador Brandão resolva, nesses últimos meses, 
cinco meses que faltam para terminar este mandato dele, que ele 
resolva todos os problemas do Maranhão. O que esperamos dele é que 
ele seja este político leal, fiel trabalhador, sério, honesto, esperamos, 
enquanto lideranças políticas com e sem mandatos, que ele seja essa 
pessoa que escute a classe política, com ou sem mandato. Ou seja, nós 
esperamos que o Brandão continua a ser o que ele é, competente, que dá 
atenção à classe política, que dá resposta à classe política. porque nós 
entendemos que o Governador é um ser humano, comete seus erros. É 
impossível fazer tudo, porque quem faz tudo, só Deus para fazer tudo, 
é verdade. Mas nós esperamos que ele continue a ser esse um grande 
homem, que escuta e que responde a classe política, que responde ao 
povo do Maranhão. Do Governador Flávio Dino, nós esperamos que 
ele seja um grande senador. Porque o povo vai dar esse mandato de 
senador ao Governador Flávio Dino, ao ex-governador Flávio Dino. E 
o Maranhão está acostumado a dar, entregar ao Brasil grande senadores, 
como já entregou, por exemplo, Edson Lobão, como entregou o grande 
estadista, que chegou até à presidência da República, José Sarney. E 
agora vamos entregar um dos maiores senão a maior excelência que o 
Maranhão pôde já entregar ao Brasil. Vamos entregar o senador Flávio 
Dino, para que possa ajudar o Maranhão e ajudar também esse país 
que tanto necessita. Nós deputados estaduais, deputados federais, que 
estamos nos colocando à disposição do povo do Maranhão, precisamos 
do alto da nossa responsabilidade com o compromisso com honra. Uma 
vez que pedi a oportunidade de continuar no mandato, e eu aqui quero 
me dirigir, para terminar, a minha região. Dizer que continuo com meu 
compromisso, com a minha responsabilidade, para aquela comunidade 
que represento. E peço o apoio dessas pessoas para continuar os 
representando aqui na Assembleia. Sai do Maranhão, sai de São Luís, 
sai dessa grande convenção do PSB uma grande mensagem. Todas as 
caravanas que eu quero aqui agradecer, de todas as cidades do interior 
do Maranhão que estiveram aqui na convenção do PSB, saíram daqui 
com a impressão de êxito, com a impressão de vitória, porque foi isso 
que essa convenção deu para esse grupo político comandado pelo 

Governador Brandão e comandado pelo ex-governador Flávio Dino. 
Então essa mensagem chega ao interior. É uma mensagem muito 
forte, uma mensagem de fortalecimento da candidatura do Brandão, 
da candidatura do grupo do PSB. Essa mensagem que eu recebi de 
todos os amigos do interior me ligando e me dizendo esta mesma coisa. 
Portanto, eu tenho a absoluta certeza que com Deus e com o apoio 
do povo do Maranhão, nós chegaremos à grande vitória no dia 02 de 
outubro. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHLEINO NETO – 
Deputado Jota Pinto, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa, 
internautas, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor 
Presidente, nesse Pequeno Expediente, na volta do recesso, não posso 
deixar de registrar um grande momento que o estado do Maranhão 
vivenciou e testemunhou no último sábado, a maior convenção que eu 
já presenciei de todos os tempos no estado do Maranhão. No Aterro 
do Bacana, na Praça João Paulo Segundo, eu e o deputado Neto 
Evangelista, nós vimos caravanas do Maranhão todo, praticamente uma 
multidão que foi lá aplaudir e testemunhar um ato na convenção do 
PSB que homologou o nome do Governador Carlos Brandão para a 
sua candidatura a governador como também do senador Flávio Dino, 
dos deputados federais e senadores dos partidos que compõem esta 
coligação. Mas gostaria de registrar e agradecer a presença de todas as 
lideranças nossas que vieram do interior do Maranhão; caravanas que 
vieram da Baixada, que vieram da região do Munim, que vieram do 
sertão, que vieram do Baixo Parnaíba, que vieram de todos os municípios 
do Estado do Maranhão. Deputado Arnaldo Melo, a Secretaria de 
Segurança e a Polícia Militar estimaram em cem mil pessoas. Sou 
acostumado a fazer alguns eventos lá da igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, e gente daquele tanto sempre a polícia estimou de 80, 90 
a 100 mil pessoas. E a gente viu que foi um momento importante, 
da alegria de ver um povo vibrando com o nome de Brandão. Como 
também da V.Exa. vi muitas caravanas ligadas ao deputado Arnaldo e 
tantos deputados desta Casa. Mas mostrou a força da base da coligação, 
que será a coligação vencedora aqui no Estado do Maranhão. Quero 
parabenizar o governador Carlos Brandão, o senador Flávio Dino e 
todos os deputados candidatos a deputados federais, estaduais, que 
uniram forças para fazer aquela que é considerada a maior convenção 
de todos os tempos no Estado do Maranhão. E não podemos deixar de 
registrar a grande mensagem do presidente Lula ao nosso governador 
Carlos Brandão e ao senador Flávio Dino. Portanto, foi um momento 
único, momento bonito, foi o momento cívico de grande festa do povo 
maranhense que foi lá clamar o nome de Carlos Brandão. Eu tenho 
certeza de que foi o grande momento e, como eu dizia antes, há alguns 
dias, jogo é jogo, treino é treino, o aquecimento foi feito até a convenção 
e, daqui para frente, é botar o pé na estrada e ganhar a eleição. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos sem apartes

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, deputados e deputadas aqui presentes, 
aqueles que nos acompanham nas redes sociais, é imensa alegria 
poder estar retornando a esta Casa depois de um breve recesso que, 
evidentemente, mais do que justo aos companheiros que estão 
nessa labuta do dia a dia em prol de um Maranhão cada vez melhor, 
o Maranhão de todos nós. Uso a tribuna para parabenizar a querida 
cidade de Caxias. Ontem, dia 1º de agosto, 199 anos de adesão à 
independência e, é claro, a gente precisava enaltecer a Princesa do 
Sertão, principalmente pelas ações que o Deputado Adelmo tem 
conseguido junto ao governo do Estado, levando para o município 
de Caxias, como é o caso da Policlínica, da Clínica Sorrir e também 
do HTO, que é Hospital de Traumatologia e Ortopedia do Maranhão, 
implantado no município de Caxias. Além disso, agradecer, mais 
uma vez, ao Governador Carlos Brandão por estar nos ajudando na 
pavimentação de muitas ruas, no melhoramento das ruas da cidade de 
Caxias. O asfalto chega, o povo agradece, e a gente sente, assim, que 
o governo está muito mais próximo da cidade de Caxias, lembrando 
sempre que as ações são sempre do governo do Estado. O Município 
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continua devendo muito à população no intuito de poder levar saúde e 
habitação, que é um caso gravíssimo em Caxias. A prefeitura lançou um 
projeto, mas nunca entregou nenhuma casa. Portanto, são ações que de 
um lado não existem e do outro estão avançando graças a Deus. Fico 
feliz de poder vir a esta tribuna anunciar mais asfalto para a cidade de 
Caxias, que a gente conseguiu junto ao Governador Carlos Brandão. 
E dizer que esse compromisso de trabalhar por nossa cidade continua 
firme e forte porque nós entendemos que Caxias merece, o povo de 
Caxias merece, não só de Caxias como de toda a região do Maranhão. 
Graças a Deus, a gente tem levado ações para os municípios que fazem a 
nossa base política, mostrando o nosso compromisso para com aqueles 
que nos ajudaram a chegar até aqui. Agora, depois da homologação na 
convenção do partido, estamos esperando a homologação junto ao TRE. 
Nós estamos apresentando o nosso nome mais uma vez para a reeleição 
a deputado estadual, mostrando que a gente trabalhou e plantou, agora 
vamos colher. Todos nós aqui, depois de quatro anos, seremos aferidos 
pelo povo do Maranhão e, assim, no entendimento de que aqueles que 
trabalharam, a população vai reconduzir aqui. Espero encontrar todos 
nesta Casa, todos estão muito ávidos pela campanha, desejo muito boa 
sorte ao nosso Governador Carlos Brandão, que é o nosso candidato à 
reeleição e que merece continuar o trabalho feito pelo Governador Flávio 
Dino que agora ingressa no trabalho junto ao Senado Federal. Então, é 
assim que nós vamos continuar trabalhando nesse mesmo propósito, 
nesse mesmo objetivo, entendendo que os anseios da população devem 
ser atendidos pela classe política. Portanto, eu encerro aqui minha fala 
parabenizando mais uma vez a querida cidade de Caxias que não deixa 
de ter, dentro de todas as cidades do Maranhão, esse encanto dessa 
beleza natural, esse encanto da beleza de um povo ordeiro, trabalhador, 
que sonha sempre com dias e oportunidades maiores e melhores. 
Portanto, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Era só isso que eu tinha 
a falar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Rildo Amaral por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (se revisão do 
orador) – Olá, amigos e amigas. Agradeço a Deus pelo nosso retorno 
a esta Casa. Cumprimento todos os funcionários aqui. Eu sei, eu tenho 
certeza que o Bráulio estava com saudade dessa rotina e das seções. 
Cumprimento os deputados, cumprimento as deputadas, o povo do 
Maranhão, especialmente o povo da minha amada e querida cidade de 
Imperatriz, a mais bela e linda cidade do Brasil. Senhores deputados, 
com a ausência, desde o início do primeiro mandato, do prefeito de 
Imperatriz, Imperatriz não tem prefeito há cinco, há seis anos e sete 
meses. Eu, Deputado Antônio Pereira, fiz questão de colocar minhas 
emendas, principalmente nesse ano, para ajudar na infraestrutura 
da cidade. Já não tinha prefeito, agora tem pedido de afastamento 
na Justiça e de prisão para ele. E aí ele está ocupado em se livrar 
dos processos para não ser preso, para não ser afastado. E eu, já 
identificando isso, eu sei que ele vai ser pior ainda do que já era, eu tive 
o trabalho, a preocupação de destinar minhas emendas para a cidade 
Imperatriz, Deputado Yglésio, para infraestrutura. Lá no Jardim Viana, 
ali na grande Vila Lobão, que é um bairro onde ele dizia que morava 
antes do primeiro mandato, depois foi morar no Parque das Mansões 
em Imperatriz, eu coloquei emenda lá para resolver todas as ruas do 
Jardim Viana, as quatro ruas, que, inclusive, vai ser uma interligação, 
melhorando em muito, a mobilidade urbana daquela região, sem 
que as pessoas saiam ali de trás da Ford para ir lá na Pedro Neiva de 
Santana, dar uma volta. Eu estou colocando o asfalto e bloquete nas 
quatro ruas que precisavam no bairro serem pavimentadas. E lá é a 
marca do Deputado Rildo do Amaral. Mostrando que as emendas têm 
transparência. Inclusive toda obra minha eu não entendo de orçamento 
secreto, eu faço questão que a população saiba onde minhas emendas 
estão sendo colocadas. E lá nas quatro ruas tem a placa identificando ali 
que é a emenda do Deputado Rildo Amaral. Também lá no Sol Nascente 
uma rua que antes, Senhor Presidente, era chamada de Rua da Carniça 
e, agora, Voluntários da Pátria. Eu estou colocando drenagem em toda 
sua extensão e o asfaltamento dela. E agora anuncio, nesse momento, 
que vou asfaltar também todas as ruas do bairro. Não vou deixar uma 
rua sem ter asfalto, onde tiver uma casa ali no Sol Nascente, nós vamos 

botar asfalto. Graças a Deus, as nossas emendas e a parceria, e reforço 
isso para o povo da Imperatriz, com o Governador Carlos Brandão, que, 
de fato, quando ele foi assinar a ordem de serviço ali não CAIC, ele viu 
a situação do bairro. Ele confirmou que Imperatriz não tem prefeito, 
não tem gestor e precisava liberar com urgência as nossas emendas e, 
assim, o fez: liberou as emendas. E lá também no Sol Nascente está 
sendo colocado, primeiro, a drenagem que necessitaria em toda sua 
extensão, e as suas ruas transversais serão asfaltadas. Eu tenho certeza 
que seu Jeová, que é um morador de lá, o seu Antônio José, a dona 
Zelinda, o sargento Barbosa, não vão estar mais comendo poeira e lama 
durante o próximo ano. Também lá no Parque do Buriti, a rua Dom 
Pedro, que ainda não tem asfalto e todas suas transversais, também 
começa a ser asfaltada na próxima quinta-feira. Assim, também, como 
coloquei agora mais um milhão de reais em bloquetes para a cidade 
de Imperatriz, onde nós vamos pegar a parte de Bacuri ali na rua 
Alvorada. Vão pegar lá no Maranhão Novo, vamos pegar também parte 
lá da Vila Macedo, vamos pegar também parte lá da Vilinha onde já 
tem um bloquete da minha emenda de 2020 e vamos assim ajudar a 
cidade de Imperatriz a atravessar a mais grave crise urbanística que 
Imperatriz já passou, graças à omissão do atual prefeito, assim também 
como irei colocar asfalto em várias ruas ali da grande Villa Nova.  
Queria destacar também, senhores deputados, a construção de duas 
areninhas, campos sintéticos, uma no bairro da Vilinha e outro lá no 
conjunto Vitória que possivelmente, no máximo, essa semana na 
outra já estaremos iniciando as obras, fruto tudo de minhas emendas 
parlamentares complementados pelo governo porque sabe que 
Imperatriz precisa de socorro nesse momento grave de ausência e 
omissão do rapaz que foi eleito prefeito da cidade. Também destacar que 
ontem destinei e consegui um quilômetro de asfalto que faltava lá para 
a cidade de São Francisco do Brejão, São Francisco do Brejão também 
sendo beneficiada fruto a nossa emenda parlamentar, assim também 
como uma Areinha, lá em Carolina. O prefeito Eriveton, os vereadores, 
o vice-prefeito Ezon, já podem comemorar que nós construiremos uma 
Areinha. Peça um minutinho, Senhor Presidente, eu nunca extrapolo 
o tempo mas são tantas obras que eu tenho que destacar porque senão 
o povo vai achar que só são duzentas. Assim também como eu queria 
parabenizar o governador Carlos Brandão por ter inaugurado essa 
semana passada o restaurante popular que ainda foi um pedido meu 
junto com os vereadores de João Lisboa e junto com o prefeito Wilson, 
ao governador Flávio Dino, inaugurou e também já estamos começando 
a construir no bairro Norte Sul ali onde reside ou o vereador Baer, o 
vereador Baer tem um lema muito interessante, ‘é aquele que o povo 
quer’, também a constituição de uma Areninha. Faço isso tudo e ainda 
destaco o início também da obra de iluminação do estádio municipal. O 
governador Carlos Brandão e o deputado Rildo Amaral onde andaram 
na região Tocantina vão ter algo pra dizer que ali não tem omissão e 
covardia e principalmente a ausência do mandato como tem o prefeito 
de Imperatriz. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Doutor Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas. Retorno com satisfação 
à tribuna porque no período que a gente fica fora da tribuna parece 
que as pessoas se aproveitam desse momento para começar a plantar 
mentiras e disseminar mentiras. A primeira grande mentira a gente 
começou a tratar pelas nossas redes sociais em relação a obra que o 
prefeito de São Luís tirou da cartola e começou a chamar de o maior 
programa de mobilidade urbana que São Luís, já viu ali na rotatória 
do Caolho. Vejam só como são as coisas, a verdade ela parece de uma 
maneira muito rápida quando a gente se propõe a buscá-la. O prefeito 
disse que estava fazendo uma intervenção no trânsito pra melhorar a 
mobilidade urbana, se foi feito com interesse na mobilidade urbana 
pode se dizer claramente que o prefeito Eduardo Braide e sua equipe 
são incompetentes, incompetentes, inábeis e desconhecem o básico em 
relação a trânsito na capital. Quando a gente trata de mobilidade urbana 
naquela área, o principal ponto ali que se trata é aquela rotatória do 
Golden Shopping por conta da própria geometria da via que se predispõe 
a acidentes. Foram contabilizados já inúmeros acidentes inclusive 
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com vítimas fatais, mas aí, estranhamente, o prefeito deixa de mexer 
no Golden Shopping, deixe de mexer na Africanos, deixa de mexer 
na Jerônimo de Albuquerque e se concentra na rotatória do Caolho. 
A gente busca entender por que e, rapidamente, encontra resposta. O 
prefeito fez aquela intervenção, está fazendo aquela intervenção que 
não tem um tapume, que não tem uma placa dizendo quanto é a obra, 
qual o prazo de execução da obra, quem vai executar a obra. Dentre 
outras irregularidades em relação, por exemplo, ao não licenciamento 
da Sinfra, ao não licenciamento ambiental, ao não uso de equipamentos 
de proteção por parte dos trabalhadores no local, um verdadeiro 
atentado a todas as normas da administração pública naquela rotatória, 
e começa a fazer uma intervenção de trânsito sabe por quê? Porque ele 
quer beneficiar o terreno do primo dele que está dentro daquela rotatória 
e que vai ser beneficiado no momento que tirar o retorno. Sabe por quê? 
Porque, caso ele esperasse, porque vai ser construído um prédio naquele 
local, já foi feita inclusive sondagem do terreno, nós mostramos fotos na 
rede social. Se ele fosse fazer a obra antes, o prédio fosse subir, o prédio 
teria que fazer as alterações na geometria da via, mas o prefeito, como 
ele é muito ligado à família, diga-se o verdadeiro estupro aos cofres do 
município que está sendo feito para eleger o poste, que é o irmão dele 
politicamente, inclusive está muito na cara que ele gosta de beneficiar 
a família. Então, o que está sendo feito? Uma obra naquele local para 
tirar o custo da família de fazer as modificações no trânsito. O prefeito 
é tão mentiroso, e é mentiroso a palavra, não tem outra, que ele veio 
apresentar as modificações no trânsito do Cohajap e do Parque Shalon 
como se fosse a prefeitura executando a obra. Aquilo ali é a Havan, 
a intervenção de trânsito que a Havan, enquanto grande polo gerador 
de tráfego, tem que fazer e fez, e a prefeitura está se apropriando de 
obra privada, de intervenção financiada pela iniciativa privada. Ou seja, 
o prefeito se apropria de um patrimônio público, de dinheiro público 
para fazer uma intervenção no terreno do primo. E olha, Deputado 
Arnaldo, no momento que ele fizer aquela intervenção, ainda vai ter 
uma sobra de terreno que, não duvide você, vai ser incorporada ao 
terreno do primo dele, primo legítimo, materno. Não é um coleguinha, 
não, é o primo que é legítimo, materno, que o Instagram dele é cheio 
de postagens pró-prefeito, faz campanha e ainda atacou os adversários 
na eleição de 2020 no primeiro turno. Então, lamentavelmente, nisso 
que se transformou a Prefeitura de São Luiz. Segunda fake news que 
a gente precisa trazer aqui à tribuna foi o que foi levantado, semana 
passada, de que o Presidente da República teria mandado recurso 
para fazer intervenção do ferry no Maranhão. Grandiosa mentira em 
relação a isso. A Portaria 184 do Fundo da Marinha Mercante, que foi 
aprovada, tem projetos da Internacional Marítima da ordem de R$ 50 
milhões. Deputado Jota Pinto, a Portaria é de março de 2022, não tem 
nada com agora, eles requentaram uma notícia. Sabe o que é a verdade 
por trás disso? Presidente, eu quero pedir mais um minuto só para 
terminar de revelar essa outra grande fake News aqui do Maranhão. 
Então, o que acontece? Em março, foi editada essa Portaria em que 
a Internacional recorre a uma linha de crédito que já existe há muito 
tempo. Linha de crédito, Deputado Jota Pinto, que tem juros de 1% a 
8% ao ano. E não tem nada a ver com Bolsonaro. É um dinheiro que 
já existe, que pode ser contratado pelo BNDES, pelo Banco do Brasil, 
pela Caixa Econômica, por uma série de instituições financeiras. É um 
recurso que qualquer pessoa com acesso aos empréstimos do dinheiro 
público vai conseguir recorrer. Só mostra isso que, na verdade, toda 
essa situação midiática, inclusive, infelizmente com a participação de 
agentes públicos na divulgação disso, só visa justamente estabelecer 
um monopólio da Internacional Marítima no sistema de ferry boat 
do Estado do Maranhão. Está muito claro que é uma situação que 
vem sendo gestada há bastante tempo em audiências. Inclusive já se 
tentou induzir o monopólio da Internacional Marítima. E o tempo todo 
desmoralização em relação à tentativa de se corrigir o problema do ferry 
boat. Claro que foi mal conduzido no Governo anterior essa situação de 
ferry boat. Jamais subiria aqui na tribuna para dizer que foi correto o 
que foi feito. Deixaram sucatear até o ponto que está, mas está sendo 
corrigido. Se acredita que, em 30 dias, felizmente, vão ter aí pelo menos 
mais dois novos ferries e manter o sistema estável com cinco ferries 
pelo menos, que é o mínimo aceitável para oferecer um serviço com 

alguma qualidade no estado do Maranhão. Eram essas considerações. 
Mentiras aqui na tribuna não passarão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso por cinco minutos, 
sem direito a aparte. Deputado Neto é o próximo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que 
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom-
dia. Meu presidente do Moto, que Deus abençoe a todos, vitórias e 
mais vitórias. Senhor Presidente, durante todo o período de recesso, 
estivemos na Comissão de Recesso da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão dando continuidade aos nossos trabalhos e 
fizemos um mandato atuante, como sempre fizemos na Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, fiscalizando, atuando em defesa 
da população. Retomando, hoje, as atividades de volta em defesa da 
população do Estado do Maranhão. Durante o período de recesso, nós 
fiscalizamos os postos de combustíveis e encontramos uma incoerência, 
encontramos alguns postos de combustíveis que estavam cobrando 
acima de 30,5%. Nós já aprovamos aqui, nesta Casa, a redução do ICMS 
dos combustíveis de 30,5% para 18% e não conseguimos entender, 
compreender, porque tinha posto ainda cobrando 30,5%. Já acionamos 
o Governo do Estado para que possa prestar os esclarecimentos por que 
ainda tem posto de combustível cobrando 30,5%. Estamos fiscalizando. 
Continuamos na luta para baixar o ICMS dos combustíveis, para baixar 
o preço do combustível no estado do Maranhão. Uma luta permanente e 
reafirmo mais uma vez: o único deputado que lutou para baixar o ICMS 
dos combustíveis ao longo dos últimos sete anos. Senhor Presidente, 
também estivemos durante o período de recesso fiscalizando a situação 
deprimente e caótica do ferry-boat. O ferry que foi entregue como novo 
já teve um problema para a manutenção e aí o segundo problema para 
a manutenção e o caos na fila da espera, e haja espera. A população 
não aguenta mais. E é por isso que estamos retomando as atividades 
na Assembleia e também a coleta de assinaturas para a CPI do Ferry, 
já temos doze assinaturas, precisamos de um terço da quantidade de 
deputados estaduais, são quarenta e dois, precisamos de quatorze 
assinaturas, já temos 12 faltam só duas assinaturas. E mais uma vez 
chamo a atenção do que a população tem falado, deputado que não 
assinar a CPI do ferry é contra a população da Baixada, é contra a 
melhoria do serviço de transporte, é por isso que o deputado Wellington 
tem lutado para melhorar o serviço de transporte de ferry da Baixada 
Maranhense. A CPI tem um objetivo: o objetivo é encontrar a solução 
para o problema do ferry. Vamos indicar os problemas, mas o mais 
importante é identificar solução, apresentar solução para o problema 
do ferry para melhorar a qualidade de vida da população de baixadeiro. 
Diminuir a fila de espera, diminuir o tempo para você fazer a travessia, 
a hora que o baixadeiro chegar tenha um ferry à disposição para que 
ele possa fazer a travessia. Estamos coletando assinaturas para a CPI 
do Ferryboat em defesa da população da Baixada Maranhense. Senhor 
Presidente, estamos solicitando mais uma vez ao Governo do Estado 
que tenha a sensibilidade e possa fazer a nomeação dos aprovados nos 
últimos concursos no Estado do Maranhão. Faço referência à Polícia 
Militar, nós ainda temos mil e quatrocentos aprovados no último 
concurso da Polícia Militar aguardando somente a nomeação, aprovados 
também no concurso da Polícia Civil. Chamo a atenção também para 
que o governo do Estado possa nomear os aprovados no último concurso 
da SEFAZ, do IPREV, DETRAN, PROCON, a nossa luta permanente 
em defesa de todos os aprovados nos concursos públicos do Estado 
Maranhão, a luta continua, uma luta permanente em defesa daqueles 
que se dedicam a estudar para passar no concurso, sem depender de 
QI, sem depender de quem indique, sem depender de pistolão, sem 
depender de amizade, dependendo unicamente da sua força de vontade, 
da sua determinação, e nós temos uma luta permanente, uma luta 
permanente em defesa dos aprovados em concursos, tem condições, 
há possibilidade de nomear todos os aprovados e de realizar um novo 
concurso público, chega de contratações temporárias, chega de cargos 
comissionados, aprovados no concurso da Polícia Militar, Polícia Civil, 
SEFAZ, IPREV, DETRAN, PROCON, continuem contando com a luta 
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do professor e deputado Wellington do Curso, para a nomeação de todos 
vocês. Senhor Presidente, finalizo agradecendo a atenção da população 
do Estado do Maranhão, pelo o reconhecimento do nosso trabalho, 
pela confiança em nosso trabalho, isso em todas as pesquisas nas redes 
sociais, eu só tenho a agradecer a Deus, o reconhecimento e a confiança 
da população do Estado do Maranhão, principalmente da capital, da 
nossa querida São Luís, que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores deputados, estão inscritos os deputados Neto Evangelista, e 
deputado Zé Inácio, como nós não teremos Ordem do Dia, eu já vou 
chamar o Tempo dos Partidos e Blocos e Vossas Excelências já se 
inscrevem, tudo bem? 

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Estou 
inscrito, Senhor Presidente 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Deputado Neto, deixa eu recordar aqui qual é o Bloco de Vossa 
Excelência. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Acho que o 
deputado Neto está isolado, Presidente, no União Brasil...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Acho que não. Ele está sozinho na chapa do deputado estadual, mas acho 
que aqui está em algum bloco. Bloco Parlamentar Independente: MDB-
PV. Deputado Roberto Costa, por seis minutos, com apartes. Deputado 
Neto, nós vamos já, já descobrir aqui onde está o bloco, o partido de 
Vossa Excelência. É porque o União Brasil, só para esclarecer, todos 
nós sabemos, é a fusão de dois partidos, a gente precisa aqui recordar, 
aliás, observar como ficou na mudança de blocos. 

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, eu venho a 
esta tribuna, mais uma vez, trazer um assunto lá da nossa cidade de 
Bacabal, que nós já temos uma luta, há muito tempo, e que já travamos 
aqui alguns discursos em defesa da nossa população. Neste caso, é a 
situação que nós vivemos lá com os Residenciais Terra do Sol e José 
Lisboa, que foram feitos por aquele programa Minha Casa Minha Vida. 
Nós já denunciamos aqui já fizemos encaminhamentos para a Caixa 
Econômica, mostrando o número de casas que estão abandonadas, sem 
moradores, mas que não estão sendo disponibilizadas para a população 
que não tem uma moradia. Eu, inclusive, oficiei a Caixa Econômica, 
já estive pessoalmente fazendo levantamentos no Terra do Sol, em 
Bacabal, e no José Lisboa, mostrando que nós temos hoje cerca de 20% 
das casas completamente abandonadas, e o mais complicado de tudo 
isso é que essas casas abandonadas estão se desestruturando, não têm 
telhados, não têm portas, e nada é feito pela Caixa Econômica para 
atender as famílias que não têm residência. Nós temos um dos maiores 
déficits habitacionais do Maranhão em Bacabal, e é um absurdo nós 
termos casas que poderiam ser usadas por famílias que não têm um 
teto, famílias que vivem do aluguel, que vivem na dificuldade de 
pagar o aluguel, e essas casas não serem disponibilizadas. Isso é um 
crime contra a população. Eu venho, novamente, aqui cobrar da Caixa 
Econômica, porque já solicitamos para ela para que faça, oficialmente, 
o levantamento das casas que estão abandonadas, para que se possa 
dar essas casas para as famílias que não têm casa e que vivem de 
aluguel. Vivemos numa dificuldade hoje econômica muito grande. As 
famílias, os pais de famílias perderam rendas, as mães de família não 
estão conseguindo hoje manter o sustento, o café da manhã, o almoço 
e o jantar para seus familiares, e a grande maioria ainda tem que 
chegar ao final do mês e pagar o aluguel, mas, às vezes, não consegue 
pagar o aluguel e vive sendo humilhada pelos proprietários. Então, é 
inadmissível que, enquanto famílias vivem nessa dificuldade, vivem sem 
moradia, vivem morando de aluguel e tenhamos casa dentro da cidade 
que poderiam ser disponibilizadas para acabar com essa humilhação da 
população. Nós já tivemos essa semana na Caixa Econômica pedindo, 
mais uma vez, para que a Caixa Econômica faça este levantamento 
dessas casas abandonadas e que possa fazer um novo levantamento e 
fazer o encaminhamento de distribuir essas casas para quem não tem 
casa. O que acontece em muitos casos lá, inclusive, são pessoas que 
fizeram compra dessas casas, gente que tem 05, 07, até 10 casas e 
que fazem dessas casas uma forma de sobrevivência, porque alugam 

de forma ilegal para as pessoas que não têm casa. E a grande maioria 
da população fica completamente desassistida. É uma vergonha, é um 
absurdo, mas a nossa luta continuará e esperamos que a Caixa, ainda 
neste mês de agosto, possa fazer esse levantamento e devolver essas 
casas para a população de Bacabal que não tem uma residência, que não 
tem uma casa, e que possam viver dentro da dignidade. Muito obrigado, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Marco Aurélio, 
o Deputado Neto pediu também um tempo no bloco. Quem é que vai 
na ordem? Deputada Mical, o bloco de V. Ex.ª ainda vai ser chamado. 
V. Ex.ª está com pressa? Só para nos organizarmos aqui. Deputado 
Neto vai utilizar quanto tempo? O Deputado Neto Evangelista terá dez 
minutos, em seguida, o Deputado Zé Inácio, cinco, e o Deputado Marco 
Aurélio, oito.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras 
deputadas, Deputada Mical, que abrilhanta esta Casa sempre com a 
sua presença, todos que nos acompanham pela TV Assembleia, pelos 
canais de comunicação digital. Senhor Presidente, em julho deste ano, o 
Senado Federal aprovou o Projeto de Resolução N° 03/2019, tornando 
na Resolução n° 15/2022, que, de acordo com o artigo 155, inciso III, 
parágrafo sexto, inciso I e inciso II da Constituição Federal de 1988, 
permitiu que os Estados pudessem, Deputado Zito, zerar o IPVA em 
motos de até 170 cilindradas. O que diz esse artigo 155 da Constituição 
Federal? Cabe aos Estados tratar sobre os impostos do IPVA, cabe aos 
estados tratar sobre o IPVA e cabe ao Senado Federal tratar a respeito 
da alíquota mínima de acordo ali com o tipo de transporte. Então o 
Senado Federal permitiu que os estados pudessem zerar o IPVA em 
cima de motos de até 170 cilindradas. Entretanto, pra que isso possa 
valer, a partir do dia 01 de janeiro de 2023, é necessário que o Governo 
do Estado encaminhe um Projeto de Lei à Assembleia Legislativa 
zerando o IPVA nestas motocicletas de até 170 cilindradas. O Governo 
do Estado já está autorizado a fazer esta redução, agora, em respeito 
ao princípio da anualidade tributária o Governo do Estado precisa 
mandar este ano de 2022 para a Assembleia Legislativa pra que em 
2023 possa valer para todo o Estado do Maranhão. Vários trabalhadores 
utilizam essas motos para o seu trabalho, muitas vezes por que o poder 
público não consegue fornecer um transporte público de qualidade, 
muitos são forçados a fazer uma compra de uma moto, muitas vezes 
nem podendo fazer a compra dessa moto e ainda tem essa despesa de 
IPVA no início do ano. A alíquota aqui no Maranhão gira em torno de 
2% pra motocicletas acima de dez mil reais. Se você fizer uma média, 
pegar uma motocicleta aí de 150 cilindradas ela está custando hoje, 
em média, vinte mil reais, 2% de vinte mil reais são quatrocentos 
reais. Você já permite ali que no início do ano este trabalhador já possa 
comprar ao invés de estar pagando o IPVA já possa estar comprando 
um material escolar para o seu filho, já possa fazer um supermercado 
melhor, agora, isso depende, obviamente, do Governo do Estado enviar 
para Assembleia Legislativa esse projeto de lei. Portanto, eu venho 
a esta tribuna fazer um apelo ao Governo do Estado, que o Governo 
do Estado possa encaminhar à Assembleia Legislativa o projeto de lei 
zera o IPVA para motocicletas, para motos de até 170 cilindradas, o 
governo insiste, já está autorizado por resolução aprovada no Senado 
Federal, em respeito à Constituição Federal de 1988 no seu artigo 155, 
e já pode fazer isso para os trabalhadores maranhenses. Em tempos 
de crise financeira, quem tem dinheiro como poder público é que tem 
que abrir mão do seu imposto para poder beneficiar os trabalhadores, 
aquelas pessoas que mais precisam. Portanto, Senhor Presidente, fica 
aqui o meu apelo e um alerta, um alerta para que possa valer no ano 
de 2023, tem que ser enviado para a Assembleia Legislativa ainda este 
ano, para que possa ser previsto na LOA, na Lei Orçamentária Anual. 
E os trabalhadores, todos os senhores, senhoras que têm motos até 170 
cilindradas, se atentem, o governo do Estado tem que mandar para 
Assembleia Legislativa projeto de lei que zera o IPVA em cima de suas 
motos. Se vocês acham isso importante comecem a fazer a mobilização 
necessária para que o governo mande para Assembleia, e a partir de 
2023 os senhores e as senhoras não paguem mais o IPVA de suas motos. 
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Porque, como já disse, em tempos de crise, quem tem que abrir mão do 
dinheiro é o poder público, não são os trabalhadores do nosso Estado. 
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra o Deputado Zé Inácio, por cinco minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente, colegas deputados, deputadas, galeria, imprensa, o 
que me traz mais uma vez à tribuna, Senhor Presidente, é para abordar 
um tema que já foi inclusive abordado aqui com muita precisão pelo 
Deputado César Pires, que é o transtorno que está ocorrendo, desde o 
mês passado, na BR-135 que dá acesso à entrada e à saída para a nossa 
capital. Eu já ia trazer, já iria abordar esse tema que o Deputado César 
Pires pontuou, ressaltou de forma muito precisa, mas eu quero também 
destacar porque, assim como não só o Deputado César como eu e outros 
deputados que trafegam na BR-135 já constatamos, inclusive também 
gravei um vídeo denunciando esse caos que está a BR-135, também é 
importante dizer que esta BR vem passando por obras, por manutenção 
há vários anos e nunca se constatou uma situação como estamos 
vivenciando agora. Nós reconhecemos a capacidade, a competência do 
DNIT, do Exército em fazer esse tipo de obra, da Polícia Rodoviária 
Federal, que são instituições que sempre foram reconhecidas pela 
sua excelência em todo e qualquer trabalho que assumem, ou seja, as 
instituições são as mesmas. A maioria das pessoas que atuam continua. 
Pelo menos, nos últimos anos, são os mesmos, mas a incompetência não 
se dá nessas instituições que acabo de citar, ela se dá na incompetência 
do Presidente da República, é o Bolsonaro que é incompetente e que não 
consegue fazer uma obra e garantir a trafegabilidade adequada como 
sempre ocorreu. Esse tipo de obra em BR, com o caos que está instalado 
aqui no Maranhão, que não está ocorrendo somente aqui, nós temos 
notícias também de que, em outros Estados, BR aqui como a nossa está 
sendo recuperada, havendo esse tipo de trabalho, e o caos estabelecido. 
O caos é relacionado diretamente ao desgoverno, à incompetência 
do Presidente da República. Até para fazer uma obra como essa, em 
vez de trazer a solução, ele traz o caos. É verdade que hoje estamos 
passando quase três horas ou até mais de três horas para andar de carro, 
60 quilômetros, daqui de São Luís até Santa Rita. Senhor Presidente, 
outro tema que eu quero também abordar é que eu estive neste final 
de semana na Baixada, mais precisamente na região do litoral. Fui a 
Bequimão, Central do Maranhão e fui até Guimarães e pude constatar 
que a estrada que liga a ponte sobre o Rio Pericumã já está no estágio 
avançado. Ainda demora alguns dias, talvez mais de mês, dois meses 
para finalizar todo o trabalho, mas o trabalho de terraplanagem está 
quase todo feito. Já tem um bom trecho da estrada que já está asfaltada. 
É bem verdade que quando chove o acesso, em alguns trechos, fica com 
uma certa dificuldade, mas, no geral, o trabalho está em andamento. 
A obra, em pouco tempo, será concluída. E hoje nós conseguimos 
percorreu o trecho de Bequimão até Central fazendo com menos de 
quarenta minutos. Daqui mais uns dias, vai ser percorrido com menos 
de trinta e, quando concluir a obra e estiver a estrada toda asfaltada, 
nesse trecho vai se gastar aí, no máximo, uns quinze minutos. Uma. U 
grande obra que foi a ponte, por diversas vezes já destacada aqui, por 
mim na tribuna deste Parlamento, e a estrada... 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Liberar o áudio para o Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - O coroamento de um 
grande trabalho, de uma grande obra que levará grandes benefícios para 
a região da Baixada, sobretudo, aos municípios e à população que mora 
no litoral ocidental maranhense. Muito obrigado, Senhor Presidente, 
pela tolerância do tempo. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Marco Aurélio por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, 
deputadas, é com muita satisfação que eu venho destacar a convenção 
do nosso grupo político que ocorreu no último final de semana, no 
último sábado e que reuniu milhares e milhares de pessoas aqui São 
Luís. Nós tivemos a homologação da candidatura do nosso candidato 
a governador, Doutor Carlos Brandão, do nosso candidato a senador, 

nosso ex-governador, nosso líder Flávio Dino. Tivemos a homologação 
de dezenas e dezenas de candidaturas a deputado estadual, a federal, 
dos partidos que integram o nosso grupo político. Essa convenção 
reforça uma construção política que vem dando certo no Estado do 
Maranhão. E naquele momento muito marcante que tivemos no último 
sábado, Presidente, com a nossa chapa completa Felipe Camarão 
sendo homologado como candidato a vice-governador, com muita 
alegria, Ana Paula sendo a primeira suplente de Flávio Dino, essa 
chapa que foi montada e foi aprovada em convenção pelos partidos, 
pelos filiados que estavam presentes, ela renova a nossa esperança de 
continuar no bom caminho. Esses últimos sete anos liderados pelo 
governador Flávio Dino, nós podemos testemunhar e contribuir como 
a transformação do Estado do Maranhão, para melhor, eu cito a Escola 
Digna, eu cito os investimentos na infraestrutura, rodovias, asfalto nas 
cidades, eu cito a rede hospitalar que foi reforçada, de maneira muito 
especial, na pandemia, que se não fosse essa rede com a grandeza dos 
profissionais de saúde, mas com a firme determinação do Governo do 
Estado, nós teríamos tido um caos no Maranhão, e, pelo contrário, 
foi o melhor resultado de enfrentamento à pandemia, foi aqui no 
Maranhão, eu cito os restaurantes populares que já passam de 130, eu 
cito a rede da cidadania com os Viva Procon, esses investimentos todos 
destacando, de modo muito especial, para a minha região, a criação 
de uma universidade ao UemaSul, todos esses investimentos têm 
um alcance social muito grande, e é desse alcance social que a gente 
consegue falar claramente em legado. Um legado que Flávio Dino e 
Brandão construíram nesses últimos 07 anos e 03 meses, e agora que 
continua com Brandão, e continuará com Brandão e Felipe Camarão. 
O nosso grupo, o nosso campo político, ele acredita, se empenha, 
reforça, e defenderá essas candidaturas, com a certeza da continuação 
deste trabalho, não podemos interromper o que vem dando certo, não 
podemos arriscar, perder a continuidade desses avanços sociais, e com 
muita alegria, Presidente, no último sábado tive também o meu nome 
homologado a nossa candidatura da reeleição, fiquei muito feliz, sou 
do PSB, e com vários outros companheiros e companheiras, tivemos 
o nosso nome homologado, e iremos tentar o nosso terceiro mandato 
aqui nessa Casa, mandato que a nossa presença tem garantido o espaço 
muito importante, de modo muito especial, para Imperatriz e para nossa 
Região Tocantina, mas uma luta para todo o Maranhão mandato que 
tem garantido obras para os nossos municípios da região, tem garantido 
uma presença, uma dedicação, que tem garantido ser uma ponte entre a 
demanda e a resolução dos problemas. Com muita gratidão a Deus, aos 
nossos milhares de amigos e amigas que confiam em nosso trabalho, 
a gente está de novo com o nome e, daqui a duas semanas, começa a 
campanha, e a gente vai poder andar na rua de cabeça erguida porque 
trabalhamos, porque honramos a confiança. Em 2010, eu tentei para 
deputado estadual e fiquei na terceira suplência. Em 2012, tive a honra 
de ser eleito vereador de Imperatriz, o mais votado. Em 2014, tive 
a honra de chegar a esta Casa com quase 31 mil votos. Fui reeleito, 
em 2018, com mais de 47 mil votos. Em 2020, levamos a esperança, 
nosso sonho foi adiado, sonho da cidade, não é meu individual, mas 
nós lutamos e combatemos o bom combate, saímos mais fortes e, hoje, 
compartilho, de modo muito especial, com o meu amigo, Deputado 
Rildo Amaral. Compartilhamos o respeito, a sintonia de causa e a 
certeza de que caminharemos juntos sem qualquer conflito, respeitando 
um ao outro, porque somos parceiros, companheiros e sabemos a 
responsabilidade que juntos temos na cidade de Imperatriz, na Região 
Tocantina. Compartilho com o amigo Clayton Noleto a parceria como 
nosso pré-candidato a deputado federal, parceiro que muito nos ajudou 
ao longo da nossa caminhada. Viemos para a disputa entendendo que 
esta Casa é uma trincheira de luta e é um espaço onde a nossa voz, 
nesses últimos sete anos e meio, conseguiu fazer a diferença e garantir 
representatividade à nossa região. Torço, inclusive, para que consigamos 
aumentar essa representatividade não só com quantidade, mas também 
com qualidade. E me somo aos muitos amigos e amigas desta Casa que 
defenderão a continuidade dos seus trabalhos por fazerem a diferença 
para todo o Maranhão. Reafirmo, Presidente, o meu apoio ao nosso 
amigo Carlos Brandão, reafirmo o meu apoio ao nosso amigo Flávio 
Dino. Reafirmo o nosso apoio com este grupo, com esse campo político, 



  72       QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 72
com esse projeto político que vai para as ruas defendendo um legado 
que foi construído não com promessas, com falácias ou com negação a 
tudo o que foi feito, mas foi construído com afirmação, com trabalho. E 
é por isso que eu defendo esse time. Estamos juntos nessa luta e, com 
fé em Deus, sairemos vencedores mais uma vez. Era isso, Presidente. 
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Bloco Parlamentar Democrático. Deputado e companheiro Vinícius 
Louro. Deputado Wellington do Curso, Vossa Excelência tem qual 
tempo? V. Ex.ª tem 10 minutos com aparte. Vossa Excelência tem 17?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, eu ocupo a tribuna neste 
momento, diante de tantas vezes que já ocupei a tribuna nesta Casa, 
para denunciar, para cobrar, para exigir em defesa da população do 
Estado do Maranhão, mas, nesse momento, eu utilizo a tribuna do 
Estado do Maranhão para falar da esperança que permeia o coração dos 
maranhenses, da esperança que tem nutrido o coração dos maranhenses 
neste momento. Falar da esperança. Senhor Presidente, eu trago tribuna 
da Assembleia Legislativa neste momento, diante de todas as denúncias 
já fizemos, de tantas as cobranças, lutas, hoje, eu trago para a tribuna 
da Assembleia a palavra “esperança”. A esperança que foi retomada no 
coração dos maranhenses, a esperança que, hoje, os maranhenses trazem 
com o nome do Dr. Lahesio Bonfim ao Governo do Estado Maranhão. 
No último domingo, realizamos a convenção do PSC sob a presidência 
do nosso Deputado Federal Aluísio Mendes. Eu fiz questão de registrar, 
naquele momento, a minha gratidão em nos receber no PSC. Receber a 
mim e receber também o nosso candidato ao Governo do Estado, doutor 
Lahésio Bonfim. Estou muito feliz de estar no PSC - Partido Social 
Cristão. Eu sou cristão, defendo a família, defendo os valores, defendo 
a população. Estou muito feliz de estar no PSC. Mais uma vez, muito 
obrigado, mais uma vez muito obrigado, mais uma vez muito obrigado, 
Dr. Deputado Aluísio Mendes, presidente do PSC. E foi homologada, 
Senhor Presidente, naquele momento a nossa candidatura à reeleição 
para deputado estadual. Uma luta na Assembleia Legislativa que teve 
reconhecimento na eleição em 2018, a luta permanente em defesa 
da população do Estado do Maranhão. E essa luta vai continuar em 
defesa dos professores, em defesa dos policiais militares, dos policiais 
civis, dos servidores públicos. O único deputado que tem defendido 
professores, policiais, servidores públicos, a nomeação dos aprovados 
na Polícia Militar, na Polícia Civil e nos outros concursos realizados 
no Estado do Maranhão. Uma luta permanente para baixar o ICMS dos 
combustíveis, uma luta permanente para melhorar a qualidade de vida 
da população. E, no último domingo, estivemos recebendo a população 
para homologar a nossa candidatura à reeleição para deputado estadual. 
E, naquele momento, também, tivemos a homologação da candidatura 
do Dr. Lahésio Bonfim ao Governo do Estado do Maranhão. Um 
momento histórico para o estado do Maranhão. Todas as caminhadas, 
as nossas andanças levando a palavra de esperança para a população 
e, agora, nós temos a candidatura confirmada do Dr. Lahésio Bonfim. 
Eu agradeço ao Dr. Lahésio Bonfim por nos dar a oportunidade de 
sonhar, acreditar num Maranhão melhor, eu estou no melhor lugar, eu 
estou num melhor partido, eu estou no melhor lado, ao lado do doutor 
Lahésio Bonfim, na candidatura ao governo do Estado. Único deputado 
estadual do deputado Lahésio Bonfim, Deputado Wellington do Curso 
único deputado estadual, doutor Lahésio Bonfim. Tem vestido a camisa, 
defendido as ações, propostas, porque tenho certeza que doutor Lahésio 
Bonfim é o melhor para o Estado do Maranhão, e vai para o segundo turno, 
vai ganhar as eleições, e a partir de 1º de janeiro, nós vamos administrar 
o Estado do Maranhão para quem mais precisam, para os maranhenses. 
Retomando o crescimento, retomando o desenvolvimento, retomando 
a criação de postos de trabalho, melhorando a qualidade de vida dos 
maranhenses e, principalmente, fazendo com que os maranhenses 
tenham oportunidades, geração de emprego e renda, essa é a nossa luta 
permanente. Nós estamos defendendo ao longo dos últimos meses a 
pré-candidatura, e agora a candidatura de doutor Lahésio Bonfim, em 
defesa da população do Estado Maranhão. Por acreditar que é o melhor 
para o Estado do Maranhão, então agradeço à população, agradeço 
o carinho de todos rumo a vitória, uma reconstrução do Estado do 

Maranhão. E quero agradecer a população do Estado do Maranhão, nas 
redes sociais, todas as palavras de incentivo, de carinho, de apoio que 
temos recebido ao projeto doutor Lahésio Bonfim, e da reeleição do 
deputado Wellington do Curso. O Maranhão tem jeito sim! Deputado 
Wellington do Curso e Lahesio Bonfim na luta por um Maranhão melhor. 
E eu só tenho a agradecer a Deus e o reconhecimento e a confiança da 
população do Estado do Maranhão. Muito obrigado, meu Deus, muito 
obrigado, população do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Progressistas, Partido Social Democrata: deputada Mical, por seis 
minutos, com apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem 
revisão da oradora) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa 
livre, séria, bom dia. E a Deus seja a Glória! Eu venho esta tribuna para 
expressar a minha alegria em dizer que estou mais uma vez em um 
projeto, a Convenção do PSD oficializou agora, no dia trinta, sábado 
passado, a candidatura do meu amigo e irmão na fé Edivaldo Holanda 
Júnior ao governo do Maranhão e também a minha candidatura para 
deputada estadual. Eu quero aqui declarar que chegou o momento de 
espalharmos por todo nosso estado a mensagem de esperança, fé e 
amor, levar as boas novas de um projeto que tem a finalidade de ver 
o Maranhão crescer e se desenvolver, e lutar por um Maranhão mais 
justo, igualitário e sem corrupção. Edivaldo Holanda Júnior fez um 
excelente trabalho à frente da Prefeitura de São Luís. Saiu da chefia do 
Executivo Municipal com uma boa aprovação, e Deus tem confirmado 
cada dia mais a sua liderança, isso porque ele tem compromisso e 
seriedade para trabalhar, prova que Edivaldo Júnior é o candidato mais 
preparado para governar o Maranhão. Eu quero aqui dizer para os nossos 
parlamentares que estão aqui e também a todo o povo maranhense que 
nós, eu e o Edivaldo Holanda, temos compromisso com a palavra. 
Compromisso, quero aqui repetir, dizer que nós temos compromisso 
com a palavra, e quem é a palavra? A palavra de Deus, porque nós 
somos diferentes. Nós lutamos pelo bem maior do menos favorecido. 
Estamos aqui para dizer que nós vamos, mais uma vez, nesse novo 
projeto, dizer que somos diferentes porque tememos ao Senhor porque 
nós conhecemos a verdade. E é como dize em Romanos capítulo 11, 
versículo 34: Porque dEle e por Ele, e para Ele são todas as coisas. 
Glória pois, a Ele eternamente. Amém. E eu quero aqui iniciar também 
cantando, louvando a Deus, como sempre faço todas as vezes que 
nós retornamos às sessões legislativas, aos trabalhos legislativos, nós 
entoamos louvores a Deus. Alguém pode até dizer: Mical, você está 
confundindo é a tribuna da Assembleia Legislativa com o púlpito. 
Não estou confundindo, não. Se é para exaltar o nome de Deus, eu 
exalto o nome de Deus onde eu for, porque eu não me envergonho do 
Evangelho de Cristo e estou aqui representando o segmento evangélico, 
defendendo os valores e princípios cristãos. Então, a Ele seja a glória. 
E como nós temos compromisso com a palavra, como eu acabei de 
falar, eu quero louvar a Deus com um hino da Harpa Cristã que diz 
assim (hino de louvor). Eu também quero aqui destacar o meu apoio à 
reeleição do nosso querido Presidente Jair Messias Bolsonaro, que vem 
fazendo um excelente trabalho social, um excelente trabalho em todo 
o nosso Brasil e defendendo principalmente os valores e os princípios 
cristãos, defendendo a família. Com a graça de Deus, vamos executar 
os melhores planos para o Maranhão e para o Brasil.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Deputada Mical, o Deputado Edivaldo quer dá a 
palavrinha.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Estamos 
ombreados e unidos pela fé e unidos pelo Maranhão. Vamos cumprir 
nossa missão e levar a dignidade a cada família maranhense. Meu 
querido irmão Edivaldo Holanda, Deputado, V. Ex.ª pode apartear.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte) 
– Gostaria de parabenizá-la pelo grande pronunciamento. V. EXª 
participou de uma convenção autêntica, convenção que teve a presença 
de dezenas de candidatos a deputados estaduais e federais, a presença 
do Ministro Gilberto Kassab prestigiando o nosso candidato ao Governo 
do Estado, Edivaldo Holanda Júnior, e pessoas com os seus corações 
sinceros de São Luís e de todo o Maranhão, que foram àquele evento 
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cívico e democrático, abraçar o nosso candidato a governador, Edivaldo 
Holanda Júnior. Jovem autêntico que vem enfrentando uma verdadeira 
guerra de dois lados, de uma mídia dividida entre outras candidaturas, 
e que fazem questão, ou que faz questão de levar a desconfiança, o 
descrédito à candidatura do Edivaldo Holanda Júnior. Para esses da 
mídia, que lançam fake News, todos os dias, nos rádios do Maranhão, 
nas emissoras de rádio, de um lado e do outro, pesquisas que, logo mais 
serão desmascaradas. Para você ter uma ideia, tem um candidato a 
Governador do Maranhão, que tem mais votos em São Luís, segundo as 
pesquisas, do que esse jovem que sai com mais de 70% de aprovação da 
população da nossa capital. Mas isso não altera o ânimo, pelo contrário, 
dá a todos nós a vontade de lutar muito mais. E a verdadeira pesquisa, 
deputada Mical, será lançada daqui a 60 dias em todo o Maranhão. E o 
Maranhão verá a grande surpresa que é a candidatura jovem, legítima, 
autêntica do ex-prefeito de São Luís por duas vezes, Edivaldo Holanda 
Júnior. Quero repetir o meu abraço a V.Exa. deputada Mical, que é 
uma verdadeira guerreira candidata oficial das Assembleias de Deus no 
Estado do Maranhão, mas de todas as demais denominações e também 
do povo do Maranhão que abraça candidatura de V.Exa., e eu fico 
muito feliz com isso. Forte abraço, não quero mais tomar seu tempo 
que é pequeno. Parabéns pela liderança do PSD, V.Exa. é legítima para 
assumir a liderança do Partido Social Democrático nesta Assembleia do 
Maranhão. Forte abraço.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Obrigada, 
meu querido deputado Edivaldo Holanda, por suas palavras de apoio, 
tenho aprendido muito com V.Exa. Para finalizar, Senhor Presidente, 
nas minhas andanças pelo Estado do Maranhão, eu tenho dito em 
minhas falas que eu sou a voz que clama no Parlamento defendendo o 
segmento evangélico. Alguém me pergunta e diz: Mical, você tem apoio 
de prefeitos? Eu digo que não tenho apoio do prefeito, mas eu tenho 
o apoio do povo mais feliz da face da terra, que é o povo evangélico, 
o povo cristão. Para mim, não tem a maior alegria e satisfação do 
que ser apoiada por essas pessoas, que são pessoas que temem ao 
Senhor, e também ser apoiada é ser candidata oficial das Assembleias 
de Deus no Estado do Maranhão e de outras denominações, como a 
gente tem estreitado essa aproximação, essa relação com os ministérios 
independentes. Deus abençoe e a Deus seja a glória.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Escala de Reserva. Podemos, por cinco minutos. 
Declina. 

IV – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ZITO ROLIM - Não há oradores inscritos. Nada mais a havendo a 
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Sexagésima Terceira Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia treze de julho de dois mil e vinte 
e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Cur-
so. 

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pe-

reira.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carli-
nhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutor Leo-
nardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena 
Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Ho-
naiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Fi-
gueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael 
Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, 
Wellington Do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) se-

nhores (as) Deputados (as): Edson Araújo, Pastor Cavalcante e Wendell 
Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e da 
ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no tempo 
destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados (as): 
Rafael Leitoa e Doutor Yglésio. Não havendo mais oradores inscritos 
neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a ordem do dia, 
anunciando em primeiro e segundo turnos o Projeto de Lei nº 324/2022 
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alíquota do Impos-
to sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre a 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
Comunicação (ICMS) incidente sobre bens e serviços considerados es-
senciais pela Lei Complementar Federal nº 194, de 23 de junho de 2022 
e suspendeu a sessão para que as Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de  Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle se mani-
festassem sobre o projeto. Reaberta a sessão, o Deputado Ariston, Pre-
sidente da CCJC, informou que o projeto foi aprovado nas comissões. 
Assim, o Presidente da Mesa, o submeteu à deliberação do Plenário e 
concedeu a palavra ao Deputado Wellington do Curso para discuti-lo. 
Os Deputados Antônio Pereira e Duarte Júnior, encaminharam a vota-
ção, sendo o mesmo aprovado e encaminhado à sanção governamental. 
Na sequência, o Plenário aprovou, em segundo turno, tramitação ordi-
nária: Projeto de Lei nº 050/2022 de autoria do Deputado Ciro Neto, 
que dispõe sobre a liberdade religiosa e/ou credo e a aplicação de san-
ções administrativas a quem praticar atos de discriminação por motivo 
de religião ou crença, no âmbito do Estado do Maranhão; Projeto de 
Lei nº 170/2022, de autoria do Deputado Márcio Honaiser, que insti-
tui o Dia Estadual do Notário e Registrador Público; Projeto de Lei nº 
251/2022, de mesma autoria, que classifica o Município de Balsas como 
de relevante interesse turístico; Projeto de Lei nº 236/2022 de autoria da 
Deputada Daniella, que institui o Dia Estadual de combate à violência 
contra a menina e mulher com deficiência. Todos com pareceres favorá-
veis da CCJC, foram encaminhados à sanção governamental. Ainda em 
segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à re-
dação final, devido ao acolhimento de substitutivo pela CCJC, o Projeto 
de Lei nº 440/2019 de autoria da Deputada Daniella, que dispõe sobre a 
alteração do inciso I do Art. 10 da Lei nº 7.736 de 25 de abril de 2002. 
Com pareceres favoráveis da CCJC, foram aprovados em primeiro tur-
no: Projeto de Lei nº 576/2021 de autoria do Deputado Ciro Neto, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação dos cartórios de registro 
civil ao Ministério Público, da realização de registro de nascimento rea-
lizado por mães e/ou pais de menores de 14 (quatorze) anos; Projeto de 
Lei nº 217/2022 de mesma autoria, que dispõe sobre a criação do Selo 
de Qualidade e Autenticidade Artesanal Indígena, produzido no Estado 
do Maranhão; Projeto de Lei nº 227/2022 ainda de autoria do Deputado 
Ciro Neto, que institui a realização, em caráter anual, da “Semana de 
Valorização de Mulheres que Fizeram História” no âmbito da rede es-
tadual de educação. Em segundo turno, tramitação ordinária, o Plenário 
aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº 022/2022, de autoria do 
Deputado Doutor Yglésio, que concede o título de cidadã maranhense 
à Senhora Paula Cristina de Assis Nascimento. Com parecer favorável 
da CCJC, foi aprovado e encaminhado à promulgação. Ainda em pri-
meiro e segundo turnos, regime de urgência, foi aprovado e encaminha-
do à promulgação o Projeto de Resolução nº 043/2022, de autoria do 
Deputado César Pires, que concede o título de cidadão maranhense ao 
médico veterinário Severino Pessoa de Lima, com parecer favorável da 
CCJC. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foi aprovado 
o Projeto de Resolução nº 013/2022, de autoria do Deputado Professor 
Marco Aurélio, que concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor 
Gilson Ramalho de Lima, com parecer favorável da CCJC. Sujeitos à 
deliberação do Plenário, foram aprovados: Requerimentos nº 191/2022, 
de autoria da Deputada Detinha, solicitando que seja discutido e vota-
do em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária a realizar-se 
logo após a presente Sessão, os Projetos de Lei nos 080 e 259/2022, 
ambos de sua autoria; Requerimento n° 193/2022, de autoria do De-
putado Jota Pinto, solicitando que seja discutido  e votado, em regime 
de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a 
presente sessão, o Projeto de Lei nº 330/2022, de sua autoria. Sujeito à 
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deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 197/2022, de au-
toria do Deputado Othelino Neto, solicitando que seja enviada Mensa-
gem de Pesar aos familiares do Engenheiro Vicente Cavalcante Fialho, 
falecido em 12 de julho de 2022. Por força de acordo de lideranças, 
foram apreciados na presente ordem do dia, a aprovado em primeiro e 
segundo turnos, em regime de urgência os Projetos de Lei nos 080/2022, 
que institui a “Campanha com a Força do Coração Lilás”, em unidades 
de ensino da rede pública e privada e nº 259/2022, que estabelece as di-
retrizes para a institucionalização da política de proteção e atendimento 
as mulheres com deficiência auditiva, vítimas de violência doméstica e 
familiar, ambos de autoria da Deputada Detinha. No primeiro horário 
do Grande Expediente, não houve orador inscrito. No tempo destinado 
aos Partidos ou Blocos não houve indicação de Deputados. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando que fos-
se lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assi-
nada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 13 de julho de 2022.  

Senhor Deputado Wellington do Curso 
Presidente, em exercício

Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Antônio Pereira
Segundo Secretário, em exercício

Termo de Ata da Sexagésima Quarta Sessão Ordinária da Quarta 
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, lavrado no dia quatorze de julho de dois 
mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os senhores (as) 
Deputados (as): Arnaldo Melo, César Pires, Edivaldo Holanda, 
Wellington do Curso e Zito Rolim. Ausentes os senhores (as) Deputados 
(as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, 
Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Clei-
de Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duar-
te Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soa-
res, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, 
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco 
Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Ril-
do Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages e Zé Inácio 
Lula. O Senhor Presidente declarou que não haveria sessão por falta 
de quórum e para constar foi lavrado o presente Termo Ata, que, lido 
e aprovado, será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Hai-
ckel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 14 de julho de 2022.  

Senhor Deputado César Pires 
Presidente, em exercício 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 621/2022, de 03 de agosto de 2022, exonerando PAULO 

HUMBERTO FREIRE CASTELO BRANCO, do Cargo em 
Comis-são, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em 
curso.

Nº 622/2022, de 03 de agosto de 2022, nomeando STENIO 
FERREIRA ARAGÃO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 623/2022, de 03 de agosto de 2022, nomeando ELAINE 
FERREIRA COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de 

Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,  a 
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 624/2022, de 03 de agosto de 2022, nomeando MARIA 
LUIZA ARAUJO SARAIVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder,  a 
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 625/2022, de 03 de agosto de 2022, exonerando, a pedido, 
LUIZ GONZAGA NETO, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Diretor Geral Adjunto da Mesa, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 626/2022, de 03 de agosto de 2022, exonerando  ANA 
SUMIKA ERICEIRA TANAKA MARTINS, do Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado-1 de Diretor  Adjunto de Documentação e Registro, 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano 
em curso.

Nº 627/2022, de 03 de agosto de 2022, nomeando ANA 
SUMIKA ERICEIRA TANAKA MARTINS, para o Cargo em Co-
missão, Símbolo Isolado de Diretor  Geral Adjunto da Mesa, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 628/2022, de 03 de agosto de 2022, exonerando 
WELLINGTON CANTANHEDE MUNIZ,  do Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal 
deste Poder,  a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 630/2022, de 03 de agosto de 2022, nomeando NEYDE 
NADINE FERREIRA MACHADO, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste 
Poder,  a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

P O R T A R I A   Nº 955-A/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO   MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista a indicação do Diretor 
de Comunicação Social,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar as servidoras ANA LOURDES CASTRO SILVA 
FERREIRA, matrícula nº 2802452 e SILVIA TEREZA PEREIRA, ma-
trícula nº 1624717, ambas lotadas na Diretoria de Comunicação Social, 
para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Con-
trato nº 037/2022-ALEMA, firmado entre a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão e a empresa NOVA INDUSTRIA COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA-EPP., que tem como objeto a contratação de empre-
sa especializada no fornecimento de material de comunicação gráfica, 
conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 
e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos  legais pertinentes à atribuição recebida e agir em con-
formidade com as normas de direito    vigentes, as especificações conti-
das nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,  22 de julho de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

  P O R T A R I A   Nº 1012/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 2429/2022 – AL.,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor RICARDO DE OLIVEIRA CARDOSO,    
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Assistente Legislativo Administrativo, matrícula nº 1389097, para res-
ponder pelo Cargo em Comissão, de Subdiretor de Finanças, Símbolo 
Isolado-1, deste Poder, durante o afastamento legal e temporário do ti-
tular, no período de 01 a 30.07.2022.

DÊ-SE CIÊNCIA  E  CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 02 de agosto de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 1013/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 2332/2022 – AL,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor MARCELO LOPES CARVALHO,        
matrícula nº 1411354, para responder pela Função de Chefe do Núcleo 
de Qualidade Ambiental deste Poder, durante o afastamento legal e tem-
porário do titular, no período de 01 a 30.07.2022.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 02 de agosto de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


